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MUNICIPIUL SUCEAVA 

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA  
 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 28 martie 2013                                                                                                 

  

 

Dl.Harşovschi – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului 

nr.703/22.03.2013 pentru data de 28.03.2013, ora 14,
00

 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 19 consilieri locali iar dl.Brădăţan Tiberius 

Marius, dl.Girigan Eugen şi dl.Tătăranu Costel lipsesc motivat iar d-na Cocriş Doiniţa a 

întârziat. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Viceprimar 

Gavril Vîrvara, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na Narcisa Marchitan – director 

Direcţia de asistenţă socială, dl. Cerlincă Florin – director Direcţia generală tehnică şi de 

investiţii, dl. Mihail Jitariuc – director Direcţia Patrimoniu şi Protecţia Mediului, d-na 

Prelipcean Cerasela – director  Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru, dl. Paul 

Iftimie – şef Serviciul contencios, administrativ, juridic, d-na Camelia Damian – şef Serviciul 

patrimoniu, d-na Bodor Xenia  - şef Serviciu urbanism şi amenajarea teritoriului, d-na Maxim 

Simona – consilier Biroul buget, d-na Carmen Corduş – şef Serviciul financiar-contabilitate, d-

na Bujorean Violeta – şef Serviciu acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea 

documentelor,din partea  mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. 

Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iaşi, dl. Dan Pricope – 

Obiectiv de Suceava. 

 

Dl. Harşovschi, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei cu menţiunea 

ca la punctul 30 de pe ordinea de zi să fie trecut în titlu „Proiect de hotărâre privind 

concesionarea fără licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în 

vederea extinderii unei farmacii precum şi amenajarea unei alei de acces situat în Suceava, 

str.Calea Burdujeni nr.11” : 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 

Suceava ce a avut loc în data de 28 februarie 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute în România – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu. 

3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice 

care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare de care pot 

beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava 

– iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

5. Proiect de hotărâre prin care se aprobă participarea Municipiului Suceava în cadrul 

proiectului PIEŢE URBANE SUSTENABILE, cod 5548, faza a II-a, cofinanţat în cadrul 

Programului de Cooperare Teritorială URBACT II, cât şi asigurarea fondurilor necesare 

implementării proiectului anterior menţionat – iniţiatori Primarul municipiului Suceava 

dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sfinţii 

Trei Ierarhi” Suceava a suprafeţei de 305 mp teren proprietate a municipiului Suceava 

domeniul privat, situat în Suceava, B-dul George Enescu – Cartodrom(Aleea Lalelelor) – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN 

URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: Ciuhan Ionel Gheghe şi Cristina – iniţiatori 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava 

dl.Ovidiu Doroftei. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN 

URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: Aparaschivei Adrian Valentin – iniţiatori 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava 

dl.Ovidiu Doroftei. 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul 

proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – Vacus Viola – iniţiatori Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu 

Doroftei. 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul 

proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – Apavaloaie Ilie – iniţiatori 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava 

dl.Ovidiu Doroftei. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea 

bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările 

şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de 

persoane fizice şi persoane juridice în incinta Complexului Comercial Bazar – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de 

teren situat în municipiul Suceava, str.Cernăuţi, în vederea amplasării unui panou 

publicitar cu caracter provizoriu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de 

teren situate în Suceava, în vederea amplasării unui panou publicitar cu caracter 

provizoriu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet de obstretică 

ginecologie – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

16. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical 

situat în Suceava, B-dul Ana Ipătescu nr.4, bl.F, sc.C, ap.3 – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

17. Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără 

licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii 

cabinetului veterinar existent la parterul blocului E11, sc.A din str.Zorilor nr.3 – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit 

situat în Suceava, B-dul George Enescu nr.17, bl.G34 – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu. 

20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit 

situat în Suceava, str.Celulozei nr.4 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion 

Lungu. 

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit 

situat în Suceava, str.Zimbrului nr.10 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion 

Lungu. 
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22. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit 

situat în Suceava, str.Ion Vodă Viteazu nr.1, bl.B3 – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu. 

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui imobil de locuit 

situat în Suceava, str.Grigore Alexandru Ghica nr.76 – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu. 

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii locuinţei existente situat 

în Suceava, str.Tudor Vladimirescu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion 

Lungu. 

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu 

un balcon situat în Suceava, B-dul George Enescu nr.26, bl.E68 – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava  situată în Suceava, str.Oituz nr.21, bl.O2, 

sc.A în vederea extinderii apartamentului nr.3 cu un balcon – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava situată în Suceava, str.Oituz nr.25, bl.M1, sc.B 

în vederea extinderii apartamentului nr.2 cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu. 

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit 

precum şi amenajarea unei alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion 

Lungu. 

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit 

precum şi amenajarea unei alei de acces situat în Suceava, str.Bujorilor nr.3 – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

30. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren proprietate 

privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit precum şi 

amenajarea unei alei de acces situat în Suceava, str.Calea Burdujeni nr.11 – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

31. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

32. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces situat 

în Suceava, Aleea Saturn nr.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

33. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor 

taxi pentru transportul de persoane nr.73/25.03.2013. 

34. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor 

taxi pentru transportul de marfă nr.74/25.03.2013. 

35. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor autorizaţii taxi –  iniţiatori Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril 

Vîrvara. 

36. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare precum şi aprobarea repartizării 

celor 11 locuinţe ANL, din Ansamblul Metro-Petrom şi Ansamblul Privighetorii, către 
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beneficiarii de pe lista de repartizare, în ordinea de priorităţi stabilită – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de 

natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor 

medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de 

dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ 

– iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi 

financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru Municipiul Suceava – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

40. Diverse. 

 

Se supune la vot ordinea de zi. 

VOT : Da – 19 voturi 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

Dl.Harşovschi anunţă prezenţa d-nei Cocriş. 

 

Dl. Harşovschi, supune la vot ordinea de zi suplimentară a şedinţei: 
1. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Promotorii 

Bucovinei” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

2. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi 

disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi – iniţiatori Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril 

Vîrvara. 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al 

Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară. 

VOT : Da - 20 voturi 

Ordinea de  zi suplimentară a fost adoptată. 

 

Amendament dl.Harşovschi: Punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară să intre pe ordinea de 

zi normală la punctul nr.2. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui Harşovschi. 

VOT : Da – 20 voturi 
Amendamentul a fost aprobat. 

 

Amendament dl.Harşovschi: Punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară să intre pe ordinea de 

zi normală la punctul nr.33. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui Harşovschi. 

VOT : Da – 20 voturi 
Amendamentul a fost aprobat. 

 

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava ce a avut loc în data de 28 februarie 2013. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1. 

 

Se supune la vot punctul 1.  

VOT : Da-20 voturi 

Punctul 1 a fost aprobat.  
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Punctul 3 ordine de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind repartizarea 

disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru 

anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Noi am aprobat bugetul în şedinţa Consiliului Local din data de 21.03.2013 însă nu 

am avut sumele defalcate pe trimestre la învăţământ deoarece le-am primit abia pe data de 

22.03.2013. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-20 voturi 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Această listă a fost aprobată ca anexă la bugetul aprobat pentru anul 2013. Cea mai 

mare sumă  merge la catedrală, urmată de Arhiescopia Sucevei şi Rădăuţilor pentru consolidarea 

turnului la biserică şi Biserica Filadelfia unde există o şcoală care are olimpici. Aceste sume vor 

fi acordate în funcţie de execuţia bugetară până la sfârşitul anului. 

 

Comisia turism , tineret şi sport – discuţii în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-20 voturi 

Hotărârea a fost adoptată.  

 

 Punctul 3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru 

cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Conform legii noi suntem obligaţi să suportăm acele cheltuieli de transport, acestea 

variind între 40 de lei şi 400 de lei pe lună în funcţie de destinaţie. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-20 voturi 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

 Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor 

şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-20 voturi 

Hotărârea a fost adoptată. 
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Punctul 5. Proiect de hotărâre prin care se aprobă participarea Municipiului 

Suceava în cadrul proiectului PIEŢE URBANE SUSTENABILE, cod 5548, faza a II-a, 

cofinanţat în cadrul Programului de Cooperare Teritorială URBACT II, cât şi asigurarea 

fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat – iniţiatori Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril 

Vîrvara. 
 

Dl.Primar: Valoarea totală a proiectului este de 61.124,39 euro din care 80% respectiv 

48.899,51 euro reprezintă cofinanţarea din partea Uniunii Europene prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, 13% respectiv 7.946,17 euro sunt cofinanţaţi din Bugetul de stat al 

României şi 7% respectiv 4.278, 71 euro reprezintă contribuţia aferentă Municipiului Suceava. 

La acest proiect avem un parteneriat cu unele oraşe europene, respectiv: Barcelona – Spania, 

Londra – Marea Britanie, Torino – Italia, Pecs – Ungaria, Dublin – Irlanda, Toulouse – Franţa, 

Wroclaw – Polonia şi Regiunea Attica – Grecia. Urmează să stabilim nişte deplasări astfel încât 

să facem un schimb de experienţă  pentru a reuşi amenajarea unei pieţe de nivel european în 

municipiul Suceava. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-20 voturi 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită 

către Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” Suceava a suprafeţei de 305 mp teren proprietate a 

municipiului Suceava-domeniul privat, situat în Suceava, B-dul George Enescu – 

Cartodrom(Aleea Lalelelor) – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Este vorba de un teren aferent curţii bisericii propus spre a fi dat în folosinţă gratuită 

Parohiei „Sfinţii Trei Ierahi”. 

 

Comisia învăţământ, sănătate şi Comisia economică – aviz favorabil, Comisia turism, tineret şi 

sport – discuţii în plen, Comisia servicii publice şi Comisia urbanism aviz nefavorabil deoarece 

este un spaţiu restrâns şi impropriu. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-6 voturi 

             Nu-11 voturi 

            Abţ-3 voturi 

Hotărârea a fost respinsă. 

 

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: Ciuhan Ionel Gheghe şi Cristina – 

iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 

Suceava dl.Ovidiu Doroftei. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-18 voturi         

         Abţ-2 voturi       

Hotărârea a fost adoptată. 
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Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: Aparaschivei Adrian Valentin – iniţiatori 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava 

dl.Ovidiu Doroftei. 
 

Dl.Primar:Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-19 voturi         

         Abţ-1 vot       

Hotărârea a fost adoptată. 

 

Punctul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate a unui garaj 

construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – Vacus Viola – 

iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 

Suceava dl.Ovidiu Doroftei. 

 

Dl.Primar: Este vorba de intrarea în legalitate cu un garaj a d-nei Vacuş Viola  

 

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar toate celelalte comisii de specialitate au 

avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Dl.Barbă: Până acum proprietarul a achitat către primărie taxele aferente ocupării acestui teren? 

Dl.Primar: A plătit chiria aferentă. 

Dl.Barbă: Dacă mai sunt situaţii de acest gen serviciul care încasează taxele respective nu poate 

semnala acest lucru pentru a finaliza aceste demersuri. 

Dl.Primar: Această operaţiune a fost iniţiată din anul 2005 însă cetăţenii fie nu au venit la timp, 

fie nu au avut posibilităţi materiale pentru întocmirea documentaţiei aferente. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-18 voturi 

          Abţ-2 voturi 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

Punctul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate a unui garaj 

construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – Apavaloaie Ilie 

– iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 

Suceava dl.Ovidiu Doroftei. 
 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar toate celelalte comisii de specialitate au 

avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-19 voturi       

                Abţ-1 vot 

Hotărârea a fost adoptată. 
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Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.3/26.01.2006 

privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, 

cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion 

Lungu. 
 

Dl.Primar: Se modifică HCL nr.3/26.01.2006 conform anexelor 1, 2 şi 3. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-19 voturi  

            Abţ-1 vot            

Hotărârea a fost adoptată. 

 

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de 

teren administrate de persoane fizice şi persoane juridice în incinta Complexului 

Comercial Bazar – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar:  Este vorba de modificarea unor suprafeţe de teren în bazar ca urmare a modernizării 

Complexului Comercial Bazar conform anexei. 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-19 voturi 

       Abţ-1 vot 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 

unei parcele de teren situat în municipiul Suceava, str.Cernăuţi, în vederea amplasării unui 

panou publicitar cu caracter provizoriu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion 

Lungu. 

 

Dl.Primar: Este vorba de o solicitare a Sc Gold Media Partner SRL de a închiria 1 mp în 

vederea amplasării unui panou publicitar cu caracter provizoriu. 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-11 voturi          

  Nu-4 voturi 

   Abţ-5 voturi 

Hotărârea a fost respinsă. 
 

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 

unei parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării unui panou publicitar cu 

caracter provizoriu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

  

Dl.Primar: Este vorba de solicitarea SC Leagănul Bucovinei SRL de încheiere a unei suprafeţe 

de teren de 1,5 mp situată în b-dul Sofia Vicoveanca.  

 

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

VOT : Da-11 voturi  

      Nu-3 voturi 

      Abţ-6 voturi 

Hotărâre a fost respinsă. 

 

 Punctul 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

cabinet de obstretică ginecologie – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-19 voturi  

  Abţ-1 vot 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

 Punctul 16. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

cabinet medical situat în Suceava, B-dul Ana Ipătescu nr.4, bl.F, sc.C, ap.3 – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar toate celelalte comisii de specialitate au 

avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-19 voturi  

 Nu-1 vot 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

 Punctul 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru 

concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în 

vederea extinderii cabinetului veterinar existent la parterul blocului E11, sc.A din 

str.Zorilor nr.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Este vorba de concesionarea unei suprafeţe de teren de 24 mp situată în str.Zorilor 

nr.3 pentru extinderea unui cabinet veterinar. 

 

Comisia economică şi Comisia învăţământ, sănătate – aviz favorabil, Comisia turism, tineret şi 

sport – nu se pronunţă, Comisia servicii publice şi Comisia urbanism – aviz nefavorabil deoarece 

s-a mai acordat o concesiune anterior în vecinătate. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-1 vot 

                   Nu-13 voturi 

                  Abţ-6 voturi 

Hotărârea a fost respinsă. 

 



10 

Punctul 18. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

spaţiu de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Comisia servicii publice şi Comisia urbanism – aviz nefavorabil, deoarece este vorba de un 

condominiu fără balcoane, iar celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-6 voturi  

          Nu-11 voturi 

        Abţ-3 voturi 

Hotărâre a fost respinsă. 

 

Punctul 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

spaţiu de locuit situat în Suceava, B-dul George Enescu nr.17, bl.G34 – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar celelalte comisii au avizat favorabil proiectul 

de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-12 voturi  

        Nu-4 voturi 

        Abţ-4 voturi 

Hotărâre a fost respinsă. 

 

Punctul 20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

spaţiu de locuit situat în Suceava, str.Celulozei nr.4 – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Amendament dl.Doroftei: Propune amânarea acestui proiect deoarece balconul nu este în 

proiecţie. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui Doroftei. 

VOT : Da-18 voturi 

            Abţ-2 voturi 

Amendamentul a fost aprobat.   

Proiectul de hotărâre a fost amânat. 

 

Punctul 21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

spaţiu de locuit situat în Suceava, str.Zimbrului nr.10 – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu. 
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Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen, Comisia urbanism aviz favorabil doar pentru o 

suprafaţă de 15 mp iar toate celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre. 

 

Amendament dl.Roibu: Propune amânarea proiectului de hotărâre. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui Roibu. 

VOT : Da-18 voturi 

          Abţ-2 voturi 

Amendamentul a fost aprobat. 

Proiectul de hotărâre a fost amânat. 

 

 Punctul 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

spaţiu de locuit situat în Suceava, str.Ion Vodă Viteazu nr.1, bl.B3 – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Este vorba de concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă 

de 4 mp pentru extinderea unui spaţiu de locuit. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-20 voturi  

Hotărâre a fost adoptată. 

 

 Punctul 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

imobil de locuit situat în Suceava, str.Grigore Alexandru Ghica nr.76 – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

Dl.Primar: Este vorba de concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă de 14,5 mp pentru 

extinderea unui spaţiu de locuit. 

 

Comisia învăţământ, sănătate şi Comisia economică – aviz favorabil, Comisia turism, tineret şi 

sport – discuţii în plen, Comisia servicii publice şi Comisia urbanism aviz nefavorabil. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-4 voturi 

              Nu-14 voturi 

             Abţ-2 voturi 

Hotărârea a fost respinsă. 
 

 Punctul 24. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii locuinţei 

existente situat în Suceava, str.Tudor Vladimirescu – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Comisia servicii publice şi Comisia urbanism aviz nefavorabil iar celelalte comisii de specialitate 

au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
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Amendament dl.Doroftei: Propune amânarea proiectului pentru completarea dosarului.  

 

Se supune la vot amendamentul d-lui Doroftei. 

VOT : Da-16 voturi 

     Nu-1 vot 

           Abţ-3 voturi 

Amendamentul a fost aprobat.   

Proiectul de hotărâre a fost amânat. 

 

 Punctul 25. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

spaţiu de locuit cu un balcon situat în Suceava, B-dul George Enescu nr.26, bl.E68 – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Este vorba de concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp situate în b-

dul George Enescu în vederea extinderii apartamentului cu un balcon. 

 

Comisia servicii publice şi Comisia urbanism – aviz nefavorabil, deoarece este vorba de un 

condominiu fără balcoane, iar celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-6 voturi 

             Nu-13 voturi 

       Abţ-1 vot 

Hotărârea a fost respinsă. 

 

 Punctul 26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava  situată în Suceava, str.Oituz 

nr.21, bl.O2, sc.A în vederea extinderii apartamentului nr.3 cu un balcon – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Este vorba de concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp situată în 

str.Oituz în vederea extinderii apartamentului cu un balcon. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-20 voturi  

Hotărâre a fost adoptată. 

 

 Punctul 27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în Suceava, str.Oituz 

nr.25, bl.M1, sc.B în vederea extinderii apartamentului nr.2 cu un balcon – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-17 voturi  

Nu-1 vot 

      Abţ-2 voturi 

Hotărâre a fost adoptată. 
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 Punctul 28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

spaţiu de locuit precum şi amenajarea unei alei de acces – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Este vorba de concesionarea fără licitaţie publică a două parcele în suprafaţă totală 

de 7,71 mp situată în str.Vasile Bumbac în vederea extinderii apartamentului cu un windfang în 

suprafaţă de 4,95 mp şi amenajarea unei alei de acces în suprafaţă de 2,76 mp. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-18 voturi  

        Abţ-2 voturi 

Hotărâre a fost adoptată. 

 

 Punctul 29. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui 

spaţiu de locuit precum şi amenajarea unei alei de acces situat în Suceava, str.Bujorilor 

nr.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Este vorba de concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele în suprafaţă totală de 

9,97 mp situată în str.Bujorilor în vederea extinderii apartamentului cu un windfang în suprafaţă 

de 6,26 mp şi amenajarea unei alei de acces în suprafaţă de 3,71 mp. 

 

Comisia servicii publice şi Comisia urbanism – aviz nefavorabil iar celelalte comisii au avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-4 voturi  

          Nu-13 voturi 

         Abţ-3 voturi 

Hotărâre a fost respinsă. 

 

 Punctul 30. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui 

teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unei farmacii 

precum şi amenajarea unei alei de acces situat în Suceava, str.Calea Burdujeni nr.11 – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 
 

Dl.Primar: Este vorba de concesionarea unei suprafeţe de teren în suprafaţă totală de 36,8 mp în 

vederea extinderii farmacii existente şi amenajarea unei alei de acces. 

 

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar toate celelalte comisii de specialitate au 

avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-19 voturi  

   Abţ-1 vot 

Hotărâre a fost adoptată. 
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 Punctul 31. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei 

de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

Dl.Primar: Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situată pe 

str.Tineretului, în suprafaţă de 7,6 mp, pentru amenajarea unei alei de acces la apartamentul 

nr.14. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-19 voturi  

     Abţ-1 vot 

Hotărâre a fost adoptată. 

 

 Punctul 32. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei 

de acces situat în Suceava, Aleea Saturn nr.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava 

dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Comisia servicii publice şi Comisia urbanism – aviz nefavorabil deoarece alei de acces pe lângă 

bloc, iar celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-5 voturi  

          Nu-11 voturi 

         Abţ-4 voturi 

Hotărâre a fost respinsă. 
 

 Punctul 2 ordine de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind declanşarea 

procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane în 

regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul 

municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara. 
 

Dl.Primar: Este vorba de constatarea unor autorizaţii taxi vacante şi ca atare propunem 

declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane 

în regim de taxi. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Dl.Harşovschi: Avem o procedură care a fost declanşată privind atribuirea unor autorizaţii prin 

suplimentarea cu un număr de 30 de autorizaţii plus cele 13 autorizaţii care erau libere. La 

licitaţie s-au prezentat mai multe persoane decât numărul de autorizaţii disponibile respectiv 49. 

Între timp s-au mai eliberat câteva autorizaţii de taxi motiv pentru care aş vrea să ştiu dacă în 

cazul în care noi avem o procedură declanşată şi încă nu am votat pentru atribuirea acestor 

autorizaţii,  acest proiect să îl facem ca o completare la proiectul în care s-a declanşat procedura 

de atribuire pentru cele 43 de autorizaţii astfel încât să aprobăm tuturor celor care au intrat în 

procedură şi vor mai rămâne şi locuri libere. În caz contrar rămân 6 persoane care nu primesc 

autorizaţii de taxi şi conform proiectului vor participa la o nouă licitaţie abia peste 60 de zile. 

Dl.Secretar: Nu se poate deoarece a fost declanşată o procedură pentru cele 43 de autorizaţii de 

taxi care presupune anumite etape şi dacă am acorda acum şi celor 6 persoane autorizaţii de taxi 

nu s-ar mai respecta aceste proceduri. 
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Dl.Mocanu: Există riscul creerii unui precedent periculos pentru că pe parcurs se vor mai elibera 

şi alte autorizaţii. Noi am declanşat o procedură pentru atribuirea celor 43 de autorizaţii, o 

închidem pe aceasta şi apoi vom declanşa o nouă procedură pentru locurile care sunt vacante. 

Dl.Harşovschi: Dar vi se pare corect ca 6 persoane să rămână fără autorizaţii de taxi în condiţiile 

în care noi avem 9 autorizaţii libere? 

Dl.Mocanu: Noi trebuie să respectăm legislaţia.  

Dl.Harşovschi: Şi aceste 6 persoane au respectat termenul de 60 de zile, au fost la comisie şi 

ţinând cont că noi încă nu am atribuit cele 43 de autorizaţii  am putea să le prindem şi pe acestea. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-18 voturi  

   Nu-1 vot 

    Abţ-1 vot 

Hotărâre a fost adoptată. 
 

 Punctul 33. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire 

a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane nr.73/25.03.2013. 
 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul. 

 

Se supune la vot raportul. 

VOT : Da-16 voturi  

         Abţ-4 voturi 

Raportul a fost aprobat. 

 

 Punctul 34. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire 

a autorizaţiilor taxi pentru transportul de marfă nr.74/25.03.2013. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul. 

 

Se supune la vot raportul. 

VOT : Da-20 voturi  

Raportul a fost aprobat. 

 

 Punctul 35. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor autorizaţii taxi –  iniţiatori 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava 

dl.Gavril Vîrvara. 

 

Dl.Primar: Este vorba de atribuirea unor autorizaţii de taxi pentru transport persoane şi 

autorizaţii de transport bunuri şi mărfuri. 

Dl.Secretar: La anexa 1 se corectează titlul. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-19 voturi  

     Abţ-1 vot 

Hotărâre a fost adoptată. 

 

 Punctul 36. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în 

Municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 
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Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Dl.Grosar: Sper să fie un atu că am adus Europa la noi şi sper să nu intrăm într-o europenizare 

forţată. 

Dl.Mocanu: Conform planului Bucovina este mai mare decât Europa. Poate ar fi fost mai 

interesat ca în mijloc să fie Bucovina iar pe contur Europa.  

Dl.Primar: În primul rând cartierul se numeşte Europa iar pentru aceste denumiri de străzi am 

primit şi avizul celor de la Consiliul Judeţean. 

Dl.Seredenciuc: Cred că ar fi fost indicat să apară şi o stradă numită Bucureşti. În mandatul 

precedent primăria şi-a luat angajamentul faţă de universitate ca una din străzile din municipiul 

Suceava să se numească prof. Emanuel Diaconescu şi propunerea a fost chiar pentru acest 

cartier. Acum nu mai facem modificări la acest proiect dar să găsim o stradă căreia să îi atribuim 

această denumire. 

Dl.Primar: Am reţinut acest lucru şi vom avea în vedere pe viitor. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-20 voturi  

Hotărâre a fost adoptată. 

 

 Punctul 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare precum şi 

aprobarea repartizării celor 11 locuinţe ANL, din Ansamblul Metro-Petrom şi Ansamblul 

Privighetorii, către beneficiarii de pe lista de repartizare, în ordinea de priorităţi stabilită – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Este vorba de repartizarea a 11 locuinţe din care 2 apartamente şi 9 garsoniere din 

Ansamblul Metro-Petrom şi Ansamblul Privighetorii. Acestea sunt repartizate în ordinea de 

priorităţi pe care noi am aprobat-o în luna februarie. Pentru garsoniere trebuie să se depună o 

garanţie de 1000 lei iar pentru apartamente de 1500 lei. De asemenea avem în curs de executare 

o parte din chiriaşii care nu au plătit chiriile la locuinţele ANL şi vom intra în Consiliul Local cu 

un proiect de hotărâre în acest sens. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

La acest punct nu votează dl.Arămescu, dl.Cîrlan şi dl.Harşovschi. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-16 voturi  

    Abţ-1 vot 

Hotărâre a fost adoptată. 

 

 Punctul 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea 

unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, 

asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru 

baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de 

învăţământ – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-20 voturi  

Hotărâre a fost adoptată. 
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 Punctul 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse 

umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru Municipiul 

Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-20 voturi  

Hotărâre a fost adoptată. 

 

 Punctul 1 ordine de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind asocierea între 

Municipiul Suceava şi Asociaţia „Promotorii Bucovinei” – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu. 
 

Dl.Primar: Este vorba de asociarea cu Asociaţia „Promotorii Bucovinei” în vederea organizării 

„Festivalului Internaţional de teatru pentru Copii şi Tineret” care va avea loc în luna aprilie.  

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-22 voturi   

Hotărâre a fost aprobată. 

 

 Punctul.40. Diverse.  

 

Dl.Primar: Şedinţa ordinară din luna aprilie va avea loc pe data de 25. 

 

 

Dl. Harşovschi, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor 

prezenţi pentru participare. 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR MUNICIPIU 

     HARŞOVSCHI LUCIAN                                                              JR. CIUTAC IOAN 

 

 

 

                                                                                                                  ÎNTOCMIT 

ROIBU SIMONA ANDREEA 
          


