
                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 22 noiembrie 2012

Dl. Vornicu Corneliu preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 3278/16.11.2012 pentru data de
22.11.2012, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că sunt
prezenţi 22 consilieri, dl. Ungurean Daniel , intarzie.

La  şedintă  participă:  dl.  Primar  Ion  Lungu,  dl.  Viceprimar  Ovidiu  Doroftei,  dl.  Viceprimar  Gavril
Virvara, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, , d-na Cerasela Prelipceanu- director Directia Urbanism si
Amenajarea Teritoriului ,dl. Mihai Jitariuc-director Directia Patrimoniu, d-na Xenia Bondor –sef Serviciu
urbanism,d-na  Catargiu  Camelia  sef  Serviciu  patrimoniu,  d-na  Bujorean  Violeta  –sef  serviciu  acte
administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea documentelor , dl Paul Iftimie-sef serviciu contencios
administrativ , juridic din partea  mass-media participă: dl.  Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl.
Valentin Adomnicăi - Crai Nou , Dan Pricope -Obiectiv de Suceava ; 

Dl. Vornicu Corneliu , presedintele de sedinta  supune la vot ordinea de zi a sedintei .
               

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava
ce a avut loc in data de 25 octombrie 2012 si a procesului verbal al sedintei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 7 noiembrie 2012.

2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul
2012-initiator Primarul municipiului Suceava 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii 2012-initiator Primarul municipiului Suceava 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe
in valoare de 4.600.000 lei -initiator Primarul municipiului Suceava 

5. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  prevederilor  art.3  din  Acordul  de  parteneriat  ce
constituie anexa la HCL nr. 48/2009, privind asocierea intre Consiliul Local al municipiului
Suceava  si  Consiliul  Judetean  Suceava privind  contributia  pentru  co-finantarea  proiectului
„ Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia „ -initiator Primarul
municipiului Suceava 

6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 182/27.08.2009 privind
aprobarea  proiectului  „  Reabilitarea  Cetatii  de  Scaun a  Sucevei  si  a  zonei  de  protectie  a
acesteia  „si  a  cheltuielilor  ce  revin  Municipiului  Suceava  in  cadrul  proiectului  -initiator
Primarul municipiului Suceava 

7. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si CSM Suceava -Sectia Box-
initiator Primarul municipiului Suceava 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava si Asociatia „ Curcubeul
Succesului „ privind participarea la festivalul „ Le marche de Noel „ din orasul Laval din
Franta , oras infratit cu Municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava cu Judetul Suceava si
Asociatia „ Produs in Bucovina” , pentru realizarea „ Targului de Craciun Suceava 2012 „-
initiator Primarul municipiului Suceava  



10. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 192/25.10.2012 privind decontarea
cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriului
municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

11. Proiect  de  hotarare  privind  desemnarea  reprezentantilor  Consiliului  Local  al  municipiului
Suceava  in  cadrul  Consiliilor  de  administratie  ale  Palatului  Copiilor  si  Scolii  Postliceale
Sanitare Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

12. Proiect  de  hotarare  privind  schimbarea  denumirii  unor  unitati  de  invatamant  particular
preuniversitar din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

13. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  unei  documentatii  de  urbanism  Plan  Urbanistic  de
Detaliu -solicitant : Deaconu Stela -initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul
municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

14. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  unei  documentatii  de  urbanism  Plan  Urbanistic  de
Detaliu  -solicitant  :  Deaconu  Sorin  Mitica  -initiatori  Primarul  municipiului  Suceava  si
Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

15. Proiect de hotarare privind imputernicirea SC ACET SA sa efectueze procedurile in vederea
selectarii candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SC ACET SA -initiator Primarul
municipiului Suceava 

16. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  „  Regulamentului  de  organizare  si  functionare  a
parcajelor  subterane  din  zona  centrala  a  municipiului  Suceava  „-initiator  Primarul
municipiului Suceava 

17. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  articolului  8  din  Contractul  nr.  40298/2004  de
delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Suceava
si  prelungirea  Contractului  nr.  40298  /2004  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  public  de
salubrizare  stradala  in  municipiul  Suceava  -initiatori  Primarul  municipiului  Suceava  ,
Viceprimarul  municipiului  Suceava Ovidiu Doroftei  si  Viceprimarul  municipiului  Suceava
Gavril Virvara

18. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi -functii publice in statul de functii al
Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava si in statul de functii al Directiei
Municipale de Evidenta a Persoanelor – initiator Primarul municipiului Suceava 

19. Diverse

VOT : Da-22 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimentara.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului selectiei de proiecte depuse in 
vederea acordarii de finantari nerambursabile pentru anul 2012-initiator Primarul 
municipiului Suceava

2. Proiect de hotarare de modificare a art.2 din cadrul HCL nr. 127/12.07.2012 privind 
desemnarea reprezentantilor municipiului Suceava in Adunarea Generala a 
Actionarilor la SC „ Termica” SA Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

VOT : Da -22 voturi

Punctul 1.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Suceava  ce  a  avut  loc  in  data  de  25  octombrie  2012  si  a  procesului  verbal  al  sedintei
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 7 noiembrie
2012.



Toate comisiile au avizat favorabil punctul 1..

VOT : Da-22 voturi

Punctul 2.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul
2012-initiator Primarul municipiului Suceava 

 Dl. Primar : sunt mai multe categorii de rectificari atat la cheltuieli cat si la venituri.
La  categoria  venituri  se  rectifica  2.000.000  lei  pentru  SC  Termica  SA  primita  de  la  Consiliul
Judetean ca sume defalcate de la guvern, o alta rectificare in minus 3.345.300 lei pentru cheltuieli de
invatamant necesara pentru situatiile in care vor trebui bani pentru scoli . La Consiliul Judetean s-a
facut o rectificare prin echilibrarea bugetelor locale in suma de 664.764.000 lei si venituri care s-au
adunat  in  plus  de  la  activitatea  curenta  de  la  impozitul  prin  transferul  proprietatii  imobiliare  si
venituri din dividente 568.000 lei suma ce va fi alocata in totalitate pentru SC Termica SA  impreuna
cu celelalte 2.000.000 lei  .
La capitolul cheltuieli se rectifica suma de 664.764 lei pentru plata arieratelor pentru anul 2012 din
care 346.000 lei pentru arieratele din sectiunea de functionare si suma de 318.554 pentru arieratele
din sectiunea de dezvoltare.
La arierate  la activitatea  de functionare suma de 219.240 lei  este  alocata  la  SC TPL SA pentru
acoperirea subventiilor pentru tariful biletelor de calatorie si 126.970 lei pentru strazi ( o restanta la
podul  de la  Burdujeni  )  .  La  ajutoare  sociale  se  suplimenteaza  cu suma de 8000 lei   in  cadrul
capitolelor ajutoare sociale pentru familii si copii .

Comisia de tineret discutii in plen , celelalte comisii de specialitate aviz favorabil.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 3.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii 2012-initiator Primarul municipiului Suceava

           Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre o solicitare a celor de Scoala Nr. 4 pentru suma
de 54 lei care va fi transferata la cap. „ cheltuieli cu bunuri si servicii „ 

Comisia de tineret discutii in plen , celelalte comisii de specialitate aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da- 22voturi

Hotararea a fost adoptata.



Punctul  4.Proiect  de  hotarare  privind aprobarea  contractarii  unei  finantari
rambursabile  interne/externe  in  valoare  de  4.600.000  lei  -initiator  Primarul  municipiului
Suceava 
           A venit dl. Ungurian Daniel .

Comisia de tineret discutii in plen , celelalte comisii de specialitate aviz favorabil.

           Dl. Primar : este o propunere de angajare a unui imprumut pentru finalizarea lucrarilor la
Centrul Cultural Bucovina . Costul lucrarii este de 11.345.634,86 lei din care s-au realizat lucrari in
valoare de de 6.731.500, 18 lei  . Pentru finalizarea lucrarilor este necesara suma de 4.600.000 lei .
Avand in vedere ca pentru anul viitor sunt foarte multe angajamente pentru SC TERMICA SA ,
angajamente pentru plata apei la SC ACET SA , plata energiei electrice la E-ON Moldova si dupa
cum se stie pentru consumul de la SC TERMICA SA nu se poate lua credit , de aceea domnia sa
propune angajarea acestui credit pentru a se  finaliza lucrarile . Gradul de indatorare al municipiului
Suceava este de 17,49 % in conditiile in care se aproba si acest credit ,  fata de maximum posibil de
30%.
Dl. Barba : este de parere ca trebuie gasite si alte solutii de finantare 
Dl. Girigan : intreaba daca schema de angajare a creditului se face pe baza de licitatie 
Dl. Primar : precizeaza ca se face in conditiile legii 

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi
         Abt- 1 vot 

Hotararea a fost adoptata.
Punctul  5.  Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  prevederilor  art.3  din  Acordul  de
parteneriat ce constituie anexa la HCL nr. 48/2009, privind asocierea intre Consiliul Local al
municipiului Suceava si Consiliul Judetean Suceava privind contributia pentru co-finantarea
proiectului  „  Reabilitarea  Cetatii  de  Scaun  a  Sucevei  si  a  zonei  de  protectie  a  acesteia  „
-initiator Primarul municipiului Suceava 

Dl. Primar : precizeaza ca  se modifica contributia in cuantumul valoric avand in vedere faptul ca s-
a modificat valoarea TVA ului de la 19 % la 24 % , si se cere actualizarea acestor proiecte  cu cota
de  participare  a  primariei  si  a  Consiliului  Judetean   .  Proiectul  este  promovat  de  Primaria
municipiului Suceava , dar avand in vedere ca obiectivul este al Consiliului Judetean a fost necesara
acesta asociere .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

       Punctul 6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 
182/27.08.2009 privind aprobarea proiectului „ Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a 
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zonei de protectie a acesteia „si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul 
proiectului -initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 7. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si CSM Suceava
-Sectia Box-initiator Primarul municipiului Suceava 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Primar : in sedinta lunii octombrie a fost promovat un proiect de hotarare prin care i se acorda o
suma de bani pentru deplasarea sportivei Perijoc Lacramioara la o competitie in Polonia , dar pentru
ca  aceasta  nu  a  mai  participat  la  acea  competitie  din  acei  bani  si-a  achizitionat  un  echipament
sportiv  .  Ca urmare  a acestui  fapt  a fost  intocmit  acest  proiect  care face  referire  la  modificarea
destinatiei sumei de bani acordata .
Dl. Roibu : propune ca pe echipament sa fie inscriptionat „ Consiliul Local al municipiului Suceava
„
Dl. Primar : propune ca in contract la art. 4 sa fie mentionat acest aspect

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 8.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava si Asociatia
„ Curcubeul Succesului „ privind participarea la festivalul „ Le marche de Noel „ din orasul
Laval  din  Franta  ,  oras  infratit  cu  Municipiul  Suceava  -initiator  Primarul  municipiului
Suceava

Dl.  Primar  :  in  luna  octombrie  au  fost  in  Suceava  un  numar  de  10  persoane  din  Laval
.Reprezentantii orasului Laval au invitat la randul lor si municipiul Suceava sa participe la un proiect
traditional „ Solidaritate de Craciun „ si fiecare oras infratit cu localitatea Laval are posibilitatea sa
prezinte  datini,  obiceiuri  si  produse .   Municipiului  Suceava ii  revine  acest  rol  in  cursul  anului
urmator , in acest an va expune la Laval un oras din Coasta de Fildes , dar municipiul Suceava este
invitat pentru a  vedea ce este de facut pentru participarea de anul viitor.Va trebui stabilit un numar
de maxim 10 participanti impreuna cu reprezentanti ai Consiliului Judetean , ai Universitatii Suceava
si Produs in Bucovina .
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarere.
Dl. Grosar :  solicita ca suma de bani ce va fi alocata sa fie utilizata doar pentru persoanele care
reprezinta municipiul Suceava , iar cei care merg in completarea acestei delegatii sa gaseasca alte
surse de finantare 
Dl. Primar :  exista si delegati care ar trebui sa mearga in acest an pentru a vedea ce este de facut
astfel incat pentru anul viitor sa stie ce aude facut.



Dl. Seredenciuc :  municipiul nu ar trebui sa sponsorizeze si firmele private , dar sunt implicate si
persoane care nu fac parte din Consiliul Local cum ar fi presedintele asociatiei dl. decan Romeo
Ionescu care ajuta municipiul in relatia cu cei din Laval   si doua cadre didactice de la Liceul nr. 2
care au parteneriate cu Laval si pentru care tot municipiul ar trebui sa plateasca  .
Dl.  Vornicu :  dupa aprobarea  acestui  proiect  partidele  politice  trebuie   sa  stabileasca  impreuna
persoanele desemnate a face parte din acesta delegatie 
Dl Primar : este de parare ca un numar de 10 persoane este suficient si precizeaza ca vor fi in acesta
delegatie si reprezentanti ai executivului 

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi
      Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 9 .Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava cu Judetul
Suceava si Asociatia „ Produs in Bucovina” , pentru realizarea „ Targului de Craciun Suceava
2012 „-initiator Primarul municipiului Suceava  

Dl.  Primar :se deschide targul  de Craciun pe esplanada Casei  Culturii  in  asociere cu Consiliul
Judetean si „Asociatia Produs in Bucovina „, municipiul pune la dispozitie  20 de  casute de lemn si
suma de 30.000 lei . Tot in acesta locatie vor participa si reprezentantii scolilor din municipiu care
vor prezenta programe artistice specifice sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl.  Grosar  :  la  aceste  manifestari  participa  multi  copii  si  cadre  didactice  si  trebuie  gasita  o
modalitate de a-i  recompensa pe acestia , pentru ca doar o diploma este mult prea putin.
Dl.  Primar  :  precizeaza  ca  destinatia  sumei  prinsa  in  acest  proiect  este  in  mare  parte  pentru
achizitionarea cadourilor simbolice pentru copii 
Dl. Girigan :  solicita ca pe viitor proiecte care au ca obiect cheltuirea unor sume de bani sa aiba
anexata o fisa de buget estimativ a actiunii respective 
Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 10.Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 192/25.10.2012 privind
decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe
teritoriului municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi
       Abt-1 vot



Hotararea a fost adoptata.

Dl. Dontu se invoieste .

VOT : Da-unanimitate 

Punctul11.Proiect  de  hotarare  privind  desemnarea  reprezentantilor  Consiliului  Local  al
municipiului  Suceava in  cadrul  Consiliilor  de  administratie  ale  Palatului  Copiilor  si  Scolii
Postliceale Sanitare Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Grosar :  il propune pe dl. Roibu Marcel reprezentant in Consiliul de Administratie la Palatul
Copiilor 
Dl. Monacu : il propune pe dl. Cirlan Liviu reprezentant in Consiliul de Administratie de la Scoala
Postliceeala Sanitara 
Dl. Roibu :  il  propune pe dl. Bradatan Tiberius reprezentant in Consiliul  de Administratie de la
Scoala Postliceeala Sanitara
Se supune la vot desemnarea d-lui Roibu Marcel reprezentant in Consiliul de Administratie la Palatul
Copiilor 

    
 VOT : Da-17 voturi

             Nu-1 vot
                                                                                Abt-4 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Cirlan Liviu reprezentant in Consiliul de Administratie de la 
Scoala Postliceeala Sanitara 

VOT : Da-13 voturi
          Nu-8 voturi

       Abt-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Bradatan Tiberius reprezentant in Consiliul de Administratie de la 
Scoala Postliceeala Sanitara

VOT : Da-12 voturi
          Nu-5 voturi
          Abt-5 voturi

Dl. Roibu a fost ales membru  in Consiliul de Administratie de la Palatul Copiilor si dl. Cirlan 
a fost ales membru in Consiliul de Administratie de la Scoala Postliceeala Sanitara .

Se supune la vot proiectul de hotarare 

VOT : Da-20 voturi
           Abt-2 voturi
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Hotararea a fost adoptata.

Punctul  12.Proiect  de  hotarare  privind  schimbarea  denumirii  unor  unitati  de  invatamant
particular preuniversitar din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da -22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  13.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  unei  documentatii  de  urbanism  Plan
Urbanistic de Detaliu -solicitant : Deaconu Stela -initiatori Primarul municipiului Suceava si
Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da -22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  14.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  unei  documentatii  de  urbanism  Plan
Urbanistic  de  Detaliu  -solicitant  :  Deaconu  Sorin  Mitica  -initiatori  Primarul  municipiului
Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

20. VOT : Da -22 voturi
21.

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 15.Proiect de hotarare privind imputernicirea SC ACET SA sa efectueze procedurile
in vederea selectarii candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SC ACET SA -initiator
Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl.  Girigan  :  in  conformitate  cu  Ordonanta  nr.  109/2011  privind  administrarea  societatilor
comerciale  societatea  ca atare  nu are niciun fel  de atributie  cu privire  la  desemnarea  membrilor
Consiliului de Administratie  si din acest motiv considera ca nu este corect formulat titlul acestui



proiect . Conform Ordonantei amintite , implicarea o are Consiliul de Administratie vechi care poate
desemna candidatii in vederea selectarii sau actionarii.In aceste conditii procedura este declansata de
un actionar care are cel putin 10 % din actiuni si care obliga Consiliul de Administratie sa convoace
Adunarea  Generala  a  Actionarilor  care  declanseaza  procedura  de  selectie  a  membrilor  in  C.A.
Societatea are obligatia de a publica pe  site si intr-un ziar criteriile de selectie si conditiile pe care
trebuie sa la indeplineasca candidatii . Acestia se pot inscrie sau pot fi desemnati de vechiul Consiliul
de Administratie  si  de catre  actionari,  dupa care urmeaza  procedura de selectie  care se face din
comisia din cadrul Consiliului de Administratie sau de catre un expert independent.Dupa ce sunt
selectati  cei  care  pot  participa  ,  AGA  prin  vot  cumulativ  desemneaza  membrii  Consiliului  de
Administratie. 
Ca urmare a celor precizate dl. Girigan propune urmatorul amendament : 
„ Se imputeniceste SC ACET SA prin Consiliul de Administratie in functie sa efectueze procedurile
necesare in vederea selectarii candidatilor pentru viitorul Consiliu de administratie al SC ACET SA
Suceava”

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Girigan Eugen 

VOT : Da-20 voturi
          Abt-2 voturi

Amendamentul a trecut.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul votat mai sus .

VOT : Da-20 voturi
          Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  16.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  „  Regulamentului  de  organizare  si
functionare  a  parcajelor  subterane  din  zona  centrala  a  municipiului  Suceava  „-initiator
Primarul municipiului Suceava 

Dl. Primar : pe data de 1 Decembrie la ora 11.00 va avea loc inaugurarea parcajelor subterane , 
eveniment la care sunt invitati toti membri Consiliului Local si pentru acest lucru este important sa 
existe un Regulament de functionare si conform acestui regulament parcarea este gratuita 10 
ore/zi.Pentru tot ce depaseste 10 ore/zi , Regulamentul prevede amenzi in functie de timpul de 
stationare depasit . In fiecare parcare exista cate un dispecerat care va avea o evidenta a masinilor 
care ies si care intra si in fiecare parcare va fi montat cate un  parcometru   . 24 ore din 24 aceasta va 
fi pazita de catre un angajat al Politiei Locale  care va asigura atat ordinea cat si evidenta stationarii 
autoturismelor in parcare.
Acest regulament poate fi imbunatatit , daca se vor constata disfunctionalitati in functionarea 
acestuia .
Dl. Harsovschi : intreaba daca nu ar fi mai functional , instalarea unei bariere si un cititor de cod de 
bare astfel incat atunci cand se depaseste maximul timpului de stationare pentru a iesi din parcare se 
va plati o suma de bani ce reprezinta tariful pentru perioada ce a fost depasita  .
Dl. Primar : precizeaza ca fost luata in calcul si acesta varianta , dar sunt mai multe inconveniente . 
Nu se poate instala o bariera din cauza faptului ca se poate bloca sensul giratoriu  . Mentioneaza ca 



sistemul a fost gandit in asa fel incat persoana care supravegheaza situatia din parcare va avea o 
evidenta exacta pe calculator .
Dl. Sfecla : la cap. 3 a regulamentului propune ca perioada maxima de stationare fara plata sa fie 12 
ore in loc de 10 ore 
Dl. Mocanu : precizeaza ca trebuie specificat 12 ore din 24 ore
Dl. Harsovschi : propune ca la art. 8 alin. 1 -perioada maxima de stationare in interiorul parcajelor 
subterane din zona centrala a municipiului Suceava este de 10 ore pana la ora 20 , iar dupa ora 20 , 
de 14 ore dar nu mai tarziu de intrarea in parcare de ora 00.00
Dl. Primar : este de parcare ca specificarea 12 ore din 24 este mai corecta
Dl. Girigan : dupa ce parcarea va fi data in functiune este de dorit ca in zona centrala a municipiului 
sa se faca ordine 
Dl. Primar : intrucat va exista o alternativa dupa data de 1 decembrie cei care vor parca 
neregulamentar vor fi amendati . Pe viitor se ia in calcul si externalizarea acestor servicii.

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Sfecla : „ perioada maxima de stationat in interiorul 
parcajelor subterane  din zona centrala a municipiului Suceava este de maximum 12 ore dintr-un 
interval de  24 ore „

VOT : Da-19 voturi
           Abt-3 voturi

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul votat mai sus.

VOT : Da-20 voturi
          Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 17.Proiect de hotarare privind modificarea articolului 8 din Contractul nr. 40298/2004
de  delegare  prin  concesiune  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  salubrizare  a  Municipiului
Suceava si prelungirea Contractului nr. 40298 /2004 de delegare a gestiunii serviciului public
de  salubrizare  stradala  in  municipiul  Suceava  -initiatori  Primarul  municipiului  Suceava  ,
Viceprimarul  municipiului  Suceava  Ovidiu  Doroftei  si  Viceprimarul  municipiului  Suceava
Gavril Virvara

Dl. Primar :  licitatia pentru serviciul de salubritate este in jurul datei de 15 ianuarie si pentru ca
actualul contract expira la data de 1 decembrie , este oportuna prelungirea actualului contract pana la
definitivarea licitatiei astfel incat interventia pentru dezapezire sa fie asigurata .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se spune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi
           Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.



Punctul 18.Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi -functii publice in statul de 
functii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava si in statul de functii al
Directiei Municipale de Evidenta a Persoanelor – initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotatare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA

Punctul 1.Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului selectiei de proiecte depuse in 
vederea acordarii de finantari nerambursabile pentru anul 2012-initiator Primarul 
municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotatare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 2. Proiect de hotarare de modificare a art.2 din cadrul HCL nr. 127/12.07.2012 privind
desemnarea reprezentantilor municipiului Suceava in Adunarea Generala a Actionarilor la SC
„ Termica” SA Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotatare.
Ca urmare a demisiei d-lui Vornicu din AGA de la SC Termica SA, s-a vacantat un loc pentru care 
dl. Vornicu propune sa se faca propuneri .

Dl. Doroftei il propune pe dl. Mocanu.

VOT : Da-19 voturi
       Abt-1 vot

          Nu-2 voturi

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul votat mai sus.

VOT : Da-21 voturi
        Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Dl. Primar propune ca sedinta ordinara a lunii decembrie sa fie convocata in data de 19 decembrie .



VOT : Da-22 voturi

Intrucat mandatul de presedinte de sedinta al d-lui Vornicu s-a incheiat , domnia sa solicita sa se 
formuleze propuneri pentru urmatorul presedinte de sedinta .
Dl. Sfecla il propune pe dl. Girigan.

Se supune la vot acesta propunere.

VOT : Da-22 voturi

Dl. Girigan a fost ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni.

Dl. Vornicu, presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor prezenti 
pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                SECRETAR MUNICIPIU
CORNELIU VORNICU                                                                                JR. CIUTAC IOAN

INTOCMIT
DELIA ROMEGA
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