ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 30 mai 2013
Dl. Harsovschi– preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1234/2013,
pentru data de 30.05.2013, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi
informează că sunt prezenţi 21 consilieri locali , din totalul de 23. Lipsesc motivat de la sedinta ,
consilierii locali : Cocris Doinita si Rusu Paul .
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, dl. Viceprimar Ovidiu
Doroftei, dl. viceprimar Gavril Virvara, : d-na. Elisabeta Văideanu-Director Directia buget, d-na
Cerasela Prelipceanu -Director Directia urbanism, d-na Narcisa Marchitan-Director Directia Asistenta
sociala , dl. Florin Cerlincă-Director Directia Generala Tehnica si de Investitii, dl. Strapuc
Constantin -director adj. Politia Locala , dl.Paul Iftimie Serviciul contencois administrativ , juridic, dna Violeta Bujorean -sef Serviciu acte administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea
documentelor , d-na Xenia Bodor– şef Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, d-na Camelia
Damian – şef Serviciu patrimoniu, d-na Muresan Lorena-sef Serviciu evidenta si administrarea
imobilelor de locuit
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin
Adomnicăi - Crai Nou
Invitati : dl. Groza Stefan-director S.C. ACET SA
Dl. Harsovschi , presedintele de sedinta , supune la vot ordinea de zi a sedintei.

1. Aprobarea procesului verbal al şedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Suceava ce a avut loc in data de 25 aprilie 2013
2. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru bugetul general
al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2012-iniţiator
Primarul municipiului Suceava
3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii 2013-initiator Primarul municipiului
Suceava
4. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2013, pe cele două secţiuni : Secţiunea de funţionare şi Secţiunea de
dezvoltare-inţiator Primarul municipiului Suceava
5. Proiect de hotarare privind aprobarea finaţării de la bugetul local al municipiului Suceava
, a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finanţari nerambursabile pe anul 2013iniţiator Primarul municipiului Suceava
6. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală
„Vatra Satului” Suceava -iniţiator Primarul municipiului Suceava
7. Proiect de hotarare privind asocierea între Municipiul Suceava şi Societatea Comercială „
YZY TREND „SRL-D Suceava -iniţiator Primarul municipiului Suceava
8. Proiect de hotărare privind aprobarea proiectului „ Reabilitare străzi , poduri şi pasaj” şi a
cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului-iniţiator Primarul
municipiului Suceava
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9. Proiect de hotărare privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitare străzi ,
poduri şi pasaj”-iniţiator Primarul municipiului Suceava
10. Proiect de hotarare privind vânzarea imobilului-casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119
mp situat în municipiul Suceava , str. Gherasim Buliga nr. 11A , către titularul
contractului de închiriere-iniţiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL , etapa
a-II-a Ansamblul Privighetorii, pentru titularii de contracte de inchiriere ce au implinit
vârsta de 35 ani, conform art.8 alin.4 din Legea nr.152/1998, modificată şi completată prin
OUG nr. 121/2011-iniţiator Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotărare privind transformarea garsonierei nr. 12, bl.E1, str. Pictor Şerban Rusu
Arbore nr. 10 din locuinţă socială în locuinţă de necesitate-iniţiator Primarul municipiului
Suceava
13. Proiect de hotărare privind completarea anexei nr. 1 din cadrul art.1 al HCL nr. 202/2003
privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava , modificată prin
HCL nr.379/2005 şi HCL nr. 329/2009-iniţiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotarare privind stabilirea preţului pentru concesionarea fara licitaţie publică a
unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Ion Vodă Viteazul nr. 3, bl.B3, în
vederea extinderii apartamentului nr. 1 cu un balcon -iniţiator Primarul municipiului
Suceava
15. Proiect de hotarâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a
unei parcele de teren situate în municipiul Suceava , str. Ştefan cel Mare nr. 51, în vederea
extinderii apartamentului nr. 2 cu un windfang şi o alee de acces-iniţiator Primarul
municipiului Suceava
16. Proiect de hotarare privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava , situată in str. Mărăşeşti nr.34, in vederea
extinderii unui spaţiu de locuit cu un bacon-iniţiator Primarul municipiului Suceava
17. Proiect de hotarare privind concesionarea fără licitaţie pubilică a unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava , situată în strada Grigore Antipa nr. 7 , pentru
extindere sediu firmă şi spaţiu comercial ce se vor amenaja în apartamentul nr. 2 de la
scara C a blocului 68-iniţiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotărare 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
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de
teren situată în municipiul Suceava , în vederea amplasării unui panou publicitar luminosiniţiator Primarul municipiului Suceava
20. Proiect de hotărare privind darea în administrare către Direcţia Judeţeană de Statistică
Suceava , a terenului în suprafaţă de 1128 mp, situat în Suceava , str. Mihai Viteazu nr.
25-iniţiator Primarul municipiului Suceava
21. Proiect de hotărare privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea
bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificările şi
completarile ulterioare-iniţiator Primarul municipiului Suceava
22. Proiect de hotarare privind vânzarea cotei de 1/2 din parcele în suprafaţă de 200 mp
situată în Suceava , str. Şipotului nr. 1, având destinaţia de curţi construcţii către
proprietarul construcţiei-casă de locuit -dl. Havriştiuc Liviu-iniţiator Primarul
municipiului Suceava
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23. Proiect de hotărare privind acceptarea donaţiei SC „Operaţional Autoleasing” către
municipiul Suceava , consând în două parcele de teren în suprafaţa totală de 524 mp
situate în Suceava , B-dul Sofia Vicoveanca-iniţiator Primarul municipiului Suceava
24. Proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare pe termen mediu şi
lung a Serviciilor de salubrizare în municipiul Suceava -iniţiatori Primarul municipiului
Suceava şi Viceprimarii municipiului Suceava Ovidiu Doroftei şi Gavril Vârvara
25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii municipiului Suceava şi Asociaţiei Române
pentru Reciclare în vederea realizării unui Centru de colectare pentru reciclare a deşeurilor
de echipamente electrice şi electronice-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi
Viceprimarii municipiului Suceava Ovidiu Doroftei şi Gavril Vârvara
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul nr.
15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de
salubrizare menajeră în municipiul Suceava-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi
Viceprimarii municipiului Suceava Ovidiu Doroftei şi Gavril Vârvara
27. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri in Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară „ Asociaţia Judeţeană pentru Apă si Canalizare Suceava „ şi
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local domnul Ovidiu Doroftei in Adunarea
Generală a „ Asociaţiei Judeţene pentru apă şi canalizare Suceava „ să voteze pentru
primirea de noi membri în AJAC Suceava şi pentru semnarea Actelor adiţionale de
modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statului AJAC Suceava -iniţiator
Primarul Ion Lungu şi viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local de Acţiune 2013-2014 şi a Grupului
de Lucru local de aplicare a strategiei de incluziune a romilor-iniţiator Primarul
municipiului Suceava
29. Proiect de hotărâre cuprinzând norme de bună convieţuire, ordinea şi liniştea publică,
transportul public de călători , gospodărirea oraşului şi protecţia mediului, precum şi
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă in municipiul Suceava -iniţiator Primarul
municipiului Suceava
30. Informarea Biroului de evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit, inregistrată la
Primaria municipiului Suceava la numarul 14615/22.05.2013
31. Plângerea prealabilă formultă de S.C. Transporturi Auto Suceava S.A. , inregistrată la
Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 104/25.04.2013
32. Diverse

VOT : Da-21 voturi
Dl. Secretar : informeaza membrii Consiliului Local asupra faptului ca pana la data de 15
iunie trebuie completate si depuse declaratiile de avere si de interese si precizeaza ca fisa
fiscala si formularele sunt in mapele de sedinta .
Punctul 1.Aprobarea procesului verbal al şedintei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava ce a avut loc in data de 25 aprilie 2013
Toate comisiile au avizat favorabil punctul 1.
Se supune la vot punctul 1.
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VOT : Da-21 voturi
Punctul 2.Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru
bugetul general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de
31.12.2012-iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : executia bugetului a fost de 83,70% , dar mentioneaza ca este pentru prima
data dupa o perioada de 7 ani de zile cand veniturile proprii au scazut . Este o mare
problema la nivelul municipiului si precizeaza ca sunt de incasat aproximativ 500
miliarde lei vechi si din nefericire posibilitatile de incasarea acestor bani sunt foarte
mici . Una din cauze ar fi numarul insuficient de personal de la Serviciul executari
silite , care nu reusesc sa faca fata volumului foarte mare de lucru . Comparativ cu
anul trecut , pentru trimestrul I incasarile sunt mult mai mici atat cele care vin din
veniturile proprii cat si cele care sunt alocate de la bugetul de stat .
Comisia tineret-discutii in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de
hotarare.
Dl. Barba : solicita sa se aiba in vedere faptul ca urmeaza vacanta scolara si in aceasta
perioada se impun o serie de masuri de igienizare si reaparatii in scoli si pentru acest
lucru sa se faca tot posibilul sa fie prinse in bugetul pentru trimestru III , fondurile
necesare pentru acestea.
Dl. Primar : solicita consilierilor care fac parte din consiliile de administratie sa aiba in
vedere ca lucrarile de investitii incepute la unitatile scolare pe care le reprezinta sa fie
incheiate inaintea inceperii de noi lucrari si precizeaza ca acestea sunt prevederi
exprese la Legea finantelor publice. Pentru functionarea in conditii normale a
unitatilor de invatamant nu se pune problema fondurilor acestea exista, dar pentru
demararea lucrarilor de investitii acestea vor trebui analizate si discutate.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 3.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2013-initiator
Primarul municipiului Suceava
Dl. primar prezinta proiectul de hotarare.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
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Hotararea a fost adoptata.
Punctul 4.Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului
Suceava pentru trimestrul I al anului 2013, pe cele două secţiuni : Secţiunea de
funţionare şi Secţiunea de dezvoltare-inţiator Primarul municipiului Suceava
Comisia de tineret -discutii in plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de
hotarare
Dl. Primar : se observa o scadere a executiei bugetare comparativ cu aceeasi perioada a
anului 2012 , cu aproximativ 14% . Ponderea platilor efectuate in trimestru I al acestui
an este de 36,59 % din care 21,61 % o reprezinta cheltuielile de invatamant , la
capitolul cheltuieli combustibili si energie ,aproximativ 300 miliarde lei care au fost
achitate la SC Termica SA .Precizeaza ca datoria pentru termoficare este aproape
incheiata, fiind de achitat o restanta de aproximativ 45-50 miliarde lei.Domnia sa
spera ca pana pe data de 1 iunie capitolul” Termica” sa fie finalizat .
Dl. Primar mentioneaza ca sunt multi bani de incasat de la firme care au intrat in
procedura de insolventa dar se face tot posibiliul pentru a se incasa macar o parte din
aceste venituri .
La acesta data deficitul sectiunii de functionare este de 34 miliarde lei . La data de
31.03.deficitul sectiunii de functionare este mai mic cu 69 miliarde decat deficitul
trimestrului I 2012 si cu 66 miliarde lei mai mic decat deficitul inregistrat la
31.12.2012
Dl. Harsovschi : in sedinta extraordinara din 23 mai 2013 domnia sa aminteste ca a
adresat 2 intrebari , respectiv care este datoria municipiului catre SC Termica SA si
care este costul de productie al gigacaloriei. La prima intrebare raspunsul s-a regasit in
ceea ce a precizat dl. primar , in sensul ca fata de cat de mare a fost datoria la SC
Termica SA a ramas foarte putin de rambursat
Dl. Grosar : 70 % din pretul gigacaloriei o reprezinta pretul gazului metan . Pe actuala
stuctura de personal pretul gigacaloriei este de 570 lei .
Dl. Seredenciuc : precizeaza ca este ingrijorator faptul ca pe trim I al acestui an incasarile
de la populatie au fost mai mici decat media pe anul trecut in conditiie in care
intotdeauna trimestrul I reprezinta un varf al incasarilor datorita acordarii facilitatilor
de plata.Aminteste ca la data adoptarii hotararii Consiliului Local prin care au fost
majorate taxele si impozitele locale consilierii din opozitie nu au fost de acord cu
aceasta majorare subliniind faptul ca aceasta masura va duce la impovararea populatiei
municipiului .
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 5. Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării de la bugetul local al
municipiului Suceava , a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finanţari
nerambursabile pe anul 2013-iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : prezinta proiectul de hotarare si precizeaza ca sumele aprobate vor putea fi
alocate proiectelor in masura in care executia bugetara se va imbunatati
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Nu-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 6.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava şi
Asociaţia Culturală „Vatra Satului” Suceava -iniţiator Primarul municipiului
Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Mocanu : zilele Matei Visniec organizate in tandem Suceava -Radauti, pleaca de la
faptul ca locul de nastere si de formare a dramaturgului este orasul Radauti .
Municipiul Suceava a acordat si titlul de „ Cetatean de Onoare „ dramaturgului care ii
va fi inmanat cu ocazia festivalului de teatru ce va avea loc si care pe viitor se doreste
a fi o miscare culturala consacrata .Cele doua trupe de teatru participante la acest minifestival sunt Teatrul „ Marin Sorescu” din Craiova si Compania Trap Door Theatre din
Chicago -Statele Unite iar acestea vor prezenta 2 spectacole in Suceava si 2 spectacole
in Radauti.
Costurile acestei manifestari sunt de 45.800 lei din care contributia municipiului
Suceava este de 20.000 lei , Primaria Radauti contribuie si ea cu aproximativ 20.000
lei , iar diferenta este acoperita de sponsorii si partenerii la aceasta manifestare.
Intrarea la aceste spectacole este gratuita .
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 7.Proiect de hotarare privind asocierea între Municipiul Suceava şi
Societatea Comercială „ YZY TREND „SRL-D Suceava -iniţiator Primarul
municipiului Suceava
Dl. primar prezinta proiectul de hotarare.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-19 voturi
Abt-2 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 8.Proiect de hotărare privind aprobarea proiectului „ Reabilitare străzi ,
poduri şi pasaj” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul
proiectului-iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare.
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Roibu : solicita d-lui primar sa aiba in vedere si strazile mici din centrul municipiului
care nu sunt prinse in acest proiect ( Dimitrie Onciu, Meseriasilor , Curtea
Domneasca, etc. )
Dl. Primar : precizeaza ca stradutele de gradul 3 si gradul 4 nu intra in proiectele cu
finantare europeana , acestea urmand a fi refacute din banii municipiului si precizeaza
ca in acest an vor fi refacute strazile Bogdan Voda si Mihail Sadoveanu , pe aceste
strazi urmand a fi realizate intai lucrarile de apa si canalizare .
Dl. Barba : aminteste ca si in anii trecuti a atras atentia cu privire la faptul ca foita de
asfalt pusa peste betonul de pe strada Corneliu Cposu nu reprezinta o solutie buna . La
vremea respectiva i s-a raspus ca nu stie domnia sa cum stau lucrurile si acum ar vrea
sa stie daca poate cineva sa dea in scris ca ceea ce se intampla acum pe acea strada
este in regula .
Dl. Primar il asigura pe dl. Barba ca va primi un raspuns scris.
Dl. Girigan : propune ca la acest proiect si la urmatorul de pe ordinea de zi , ca toate
strazile mentionate sa aiba marcata si lungimea si suprafata .
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 9.Proiect de hotărare privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi
a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul
proiectului „Reabilitare străzi , poduri şi pasaj”-iniţiator Primarul municipiului
Suceava
Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare
Comisia de tineret-nu se pronunta, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotare
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 10.Proiect de hotarare privind vânzarea imobilului-casă de locuit şi teren în
suprafaţă de 119 mp situat în municipiul Suceava , str. Gherasim Buliga nr. 11A ,
către titularul contractului de închiriere-iniţiator Primarul municipiului Suceava
Comisia de tineret-discutii in plen , comisia de invatamant , comisia de urbanism si
comisia de servicii -aviz nefavorabil si comisia economica -aviz favorabil
Dl. Primar : la solicitarea d-lui Calarau Tarzan care s-a prezentat de mai multe ori in
audienta acest proiect a fost repus pe ordinea de zi . Primaria nu are bani sa repare
aceasta casa , aceasta fiind si stare avansata de degradare. Tocmai de aceea ar trebui ca
toate aceste case sa fie vandute pentru ca proprietarii sa le poata reabilita .
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare
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Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-7 voturi
Nu-10 voturi
Abt-4 voturi
Hotararea nu a fost adoptata.
Punctul 11.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă
locuinţelor ANL , etapa a-II-a Ansamblul Privighetorii, pentru titularii de
contracte de inchiriere ce au implinit vârsta de 35 ani, conform art.8 alin.4 din
Legea nr.152/1998, modificată şi completată prin OUG nr. 121/2011-iniţiator
Primarul municipiului Suceava
Dl. primar prezinta proiectul de hotarare.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 12.Proiect de hotărare privind transformarea garsonierei nr. 12, bl.E1, str.
Pictor Şerban Rusu Arbore nr. 10 din locuinţă socială în locuinţă de necesitateiniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : aceasta transformare a venit ca urmare a unei solicitari din partea Spitalului
Judetean Suceava . Locuinta care este propusa a fi transformata in locuinta de
necesitate la acest moment este libera si urmeaza ca intr-o sedinta viitoare acesta
locuinta sa fie repartizata Spitalului Judetean Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Cirlan : precizeaza ca la nivelul Spitalului Judetean Suceava ar mai fi nevoie de o
locuinta de serviciu necesara in vederea derularii unui proiect SMURD la Suceava .
Exista in dotarea ISU Suceava o ambulanta tip C care va functiona cu un medic de
urgenta , un asistent medical din cadrul Unitatii medicale de urgenta si 2 paramedici
de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta . Din cauza deficitului de medici de la
Unitatea de Primiri Urgente nu poate fi asigurata aceasta linie de garda care va
functiona doar pentru ambulanta de tip C. In vederea realizarii acestui demers vor fi
sprijiniti de Centru Universitar Iasi care asigura medicii rezidenti .Pentru realizarea
acestui proiect solicita acordarea unui locuinte de serviciu pentru medicii care vor
veni de la Iasi .
Dl. Primar : mentioneaza ca se va incerca gasirea unei solutii si solicita d-lui Cirlan sa
depuna la primarie o adresa oficiala prin care sa solicite o locuinta
Dl. Seredenciuc : aminteste ca in urma cu cativa ani era in discutie construirea unui
ansamblu de locuinte pentru medici in curtea Spitalului Judetean Suceava si intreaba
ce s-a mai itamplat cu acest proiect
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Dl. Primar : aceasta constructie trebuia sa fie realizata pe fonduri ANL , dar din pacate
nu mai sunt fonduri . Primaria a primit o instiintare cu privire la vanzarea locuintelor
ANL , dar din din cauza pretului ridicat nu s-a vandut niciuna si atat timp cat nu s-a
modificat pretul pe mp nu exista nicio sansa ca acestea sa fie vandute in conditiile in
care preturile de pe piata libera sunt mai mici decat locuintele ANL .
Dl. Seredenciuc : sustine punctul de vedere al d-lui Cirlan si insista in a se gasi o solutie
pentru o locuinta de serviciu
Dl. Bradatean : pe ordinea de zi la punctul 30 exista o informare a Biroului evidenta si
administrarea imobilelor cu privire la eliberarea unor locuinte si poate ar trebui ca una
dintre acestea sa fie repartizata Spitalului Judetean Suceava
Dl. Primar : mentioneaza ca locuintele de care face vorbire dl. Bradatean sunt locuinte
ANL cu regim special care sunt repartizate conform listei de prioritati aprobate de
Consiliul Local
Se supune la vot proiectul de hotarare.
Vot : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 13.Proiect de hotărare privind completarea anexei nr. 1 din cadrul art.1 al
HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului
Suceava , modificată prin HCL nr.379/2005 şi HCL nr. 329/2009-iniţiator
Primarul municipiului Suceava
Dl. primar prezinta proiectul de hotarare.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 14.Proiect de hotarare privind stabilirea preţului pentru concesionarea fara
licitaţie publică a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Ion Vodă
Viteazul nr. 3, bl.B3, în vederea extinderii apartamentului nr. 1 cu un balcon -iniţiator
Primarul municipiului Suceava
Comisia de tineret -nu se pronunta, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de
hotarare
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
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Punctul 15.Proiect de hotarâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără
licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava , str. Ştefan cel
Mare nr. 51, în vederea extinderii apartamentului nr. 2 cu un windfang şi o alee de
acces-iniţiator Primarul municipiului Suceava
Comisia de tineret -nu se pronunta, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 16.Proiect de hotarare privind concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată in str. Mărăşeşti
nr.34, in vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un bacon-iniţiator Primarul
municipiului Suceava
Comisia de tineret-nu se pronunta, comisia economica -aviz favorabil, celelalte comisii aviz nefavorabil
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-8 voturi
Nu-8 voturi
Abt-5 voturi
Hotararea nu a fost adoptata.
Punctul 17.Proiect de hotarare privind concesionarea fără licitaţie pubilică a unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată în strada Grigore
Antipa nr. 7 , pentru extindere sediu firmă şi spaţiu comercial ce se vor amenaja în
apartamentul nr. 2 de la scara C a blocului 68-iniţiator Primarul municipiului Suceava
Comisia de tineret-discutii in plen, comisia economica -aviz favorabil, celelelte comisii au
avizat nefavorabil proiectul de hotarare
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-8 voturi
Nu-8 voturi
Abt-5 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 18.Proiect de hotărare 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
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Comisia de tineret aviz nefavorabil, comisia economica-aviz favorabil, celelalte comisii aviz
nefavorabil
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-6 voturi
Nu-10 voturi
Abt-5 voturi
Hotararea nu a fost adoptata.
Punctul 19 .Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei
parcele de teren situată în municipiul Suceava , în vederea amplasării unui panou
publicitar luminos-iniţiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare
Se supune la vot proiectul de hotarare
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 20.Proiect de hotărare privind darea în administrare către Direcţia Judeţeană
de Statistică Suceava , a terenului în suprafaţă de 1128 mp, situat în Suceava , str. Mihai
Viteazu nr. 25-iniţiator Primarul municipiului Suceava
Comisia de tineret -discutii in plen , comisia economica-aviz favorabil, celelalte comisii au
avizat nefavorabil proiectul de hotarare
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-5 voturi
Nu-10 voturi
Abt-6 voturi
Hotarea nu a fost adoptata.
Punctul 21.Proiect de hotărare privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006
privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului
Suceava , cu modificările şi completarile ulterioare-iniţiator Primarul municipiului
Suceava
Comisia de servicii , comisia de urbanism-aviz nefavorabil, celelalte comisii au avizat
favorabil proiectul de hotarare
Dl. Bradatean : sesizeaza ca la anexa 1 pct.3 -teren ocupat de garaj- contract de superficie pe
numele Sargan Elena se regaseste si la anexa 3 , pct.2 cu acelasi teren si aceeasi contract de
inchieriere transformat in contract de superficie pe numele Sargan Stefan si intreaba daca este
vorba de aceeasi persoana . O alta nelamurire priveste punctele 4 si 5 si solicita informatii cu
privire la regimul juric al terenurilor
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Dl. Primar : in ceea ce priveste prima problema ridicata de dl. Bradatean dl. primar
precizeaza ca dl. Sargan a decedat si contractul a fost trecut pe numele sotiei
D-na Damian : precizeaza ca nu au contracte pentru ca sunt terenuri ocupate de catre
constructii proprietatea societatilor respective iar terenurile sunt ale primariei . Dupa ce au
obtinut acele contracte de vanzare cumparare au solicitat primariei luarea in evidenta a
acestora.
Dl. Secretar : mentioneaza ca acestia au cumparat cladirile , iar aceste cladiri ocupa aceste
suprafete mari de teren care sunt proprietatea municipiului Suceava . Ele nu au fost in
evidentele municipiului si in consecinta nu s-a platit nimic pentru ele . Pentru a li se stabili
regimul juridic trebuie prinse in patrimoniul municipiului Suceava in domeniul privat . Aceste
anexe doar evidentiaza faptul ca societatile respective au contructiile proprietate si detin
terenurile respective care sunt proprietatea municipiului .In aceasta situatie ei trebuie sa
platesca impozitul pe cladire si daca este cazul si are excedent de teren trebuie sa plateasca
taxa pe chirie . Primaria nu poate avea un raport cu proprietarii cladirilor atat timp cat acest
teren nu este evidentiat ca proprietatea municipiului .
Dl. Roibu : precizeaza ca a solicitat seriviului patrimoniu sa nu promoveze in Consiliul Local
proiecte de hotarare care vizeaza transformarea contractelor de inchiriere in contracte de
superficie intruct in cadrul comisiei de urbanism nu s-a ajuns la o concluzie cu privire la
acestea .
Dl. Secretar precizeaza ca sunt multe contracte de superficie care expira . Atat timp cat
acestea nu intra in Consiliul Local vor trece luni in care cetatenii nu vor plati dreptul de
folosinta al terenurilor . Intreaba ce se intampla in situatia unui control al Curtii de conturi ,
cine va suporta neplata taxelor pemntru aceste terenuri, serviciul care nu le-a introdus pe
ordinea de zi , dl. primar sau Consiliul Local pentru ca nu le aproba ? Subliniaza ca singura
solutie legala pentru aceste terenuri pentru este superficia iar dl. consilier Roibu daca vrea sa
propuna alte solutii sa propuna un proiect in acest sens. Doar Consiliul Local va hotara ce va
face cu aceste terenuri dar in primul rand acestea trebuie incluse in domeniul privat.
Dl. Vornicu : precizeaza ca exista temerea ca aceste ternuri sa fie vandute ulterior
Dl. Primar : tot Consiliul Local este cel care hotaraste vanzarea acestora . Orice zi de
intarziere inseamna neplata unor taxe catre primarie si sublinieaza ca nu este vina lor ci a
Consiliului Local care nu ia o hotarare in acest sens
Dl. Mocanu : la situatia juridica actuala exista trei categorii: contract de inchiriere , contract
de superficie si o alta categorie unde este municipiul Suceava . Trebuie ca municipiu sa
lucreze pe etape . Prima etapa -includerea in domeniul privat si in momentul in care se va gasi
forma prin care acestia sa plateasca si apoi se va analiza daca i se va da toata suprafata de
teren sau mai putin
Dl. Girigan : ar fi trebuit ca tot in acesta sedinta sa se promoveze un proiect de hotarare cu o
optiune a celui care este proprietar pe cladiri asupra terenurilor
Dl. Secretar : daca va fi adoptata acesta hotarare in urmatoarea sedinta se va promova un
astfel de proiect de hotarare.
Dl. Doroftei : pana la finalizarea lucrarilor de cadastru imobilier edilitar se vor mai regasi
astfel de situatii
Dl. Tataranu : daca ulterior s-a depistat ca este terenul primariei este bine sa fie trecut in
patrimoniul primariei. Problema care se ridica este de legalitate a edificarii acestor constructii
si daca nu au autorizatie de construire trebuie desfiintate fara hotarare judecatoreasca
Dl. Primar : majoritatea acestor proprietari nu le-au construit ei , ci au cumparat acele cladiri
de la fostii proprietari
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Dl. Primar : municipiul pierde prin neincluderea acestor terenuri in domeniul privat si
respectiv prin neachitarea taxelor datorate de acestia
Dl. Monacu :intreaba ce contine anexa HCL. nr. 3/2006 si unde sunt situate cladirile prinse in
proiectul promovat in sedinta de astazi
Dl. Secretar : conform HG nr. 834/1991 le permitea societatilor cu capital de stat si prin lege
nu s-a dat dreptul de a-si clarifica situatia juridica
Dl. Harsovschi : multumeste d-lui consilier Bradatean ca a ridicat problema acestor terenuri
si considera ca multi dintre consilieri dupa aceste clarificari vor vota altfel
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-18 voturi
Nu-1 vot
Abt-2 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 22.Proiect de hotarare privind vânzarea cotei de 1/2 din parcele în suprafaţă de
200 mp situată în Suceava , str. Şipotului nr. 1, având destinaţia de curţi construcţii
către proprietarul construcţiei-casă de locuit -dl. Havriştiuc Liviu-iniţiator Primarul
municipiului Suceava
Comisia economica-aviz favorabil , comisia de tineret-discutii in plen , celelalte comisii -aviz
nefavorabil
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-5 voturi
Nu-9 voturi
Abt-7 voturi
Hotararea a nu a fost adoptata.
Punctul 23.Proiect de hotărare privind acceptarea donaţiei SC „Operaţional
Autoleasing” către municipiul Suceava , consând în două parcele de teren în suprafaţa
totală de 524 mp situate în Suceava , B-dul Sofia Vicoveanca-iniţiator Primarul
municipiului Suceava
Dl.Primar : prezinta proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 24.Proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare pe
termen mediu şi lung a Serviciilor de salubrizare în municipiul Suceava -iniţiatori
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Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarii municipiului Suceava Ovidiu Doroftei şi
Gavril Vârvara
Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Harsovschi : intreaba daca licitatia pentru serviciul de salubrizare este contestata
Dl. Primar : informeaza ca licitatia este contestata la SNCS de catre ROMPREST Bucuresti
si se asteapta raspunsul de la acestia .
Dl. Primar : oferta cu pretul cel mai scazut a fost promovata de SC ROSAL SA, pe locul 2
asocierea dintre SC Florconstruct SA si SC DIASIL SA , iar pe locul 3 ROMPREST . Din
cauza faptului ca cei de la ROSAL au datorii la bugetul de stat au fost descalificati .
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-18 voturi
Abt-3 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 25.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii municipiului Suceava şi
Asociaţiei Române pentru Reciclare în vederea realizării unui Centru de colectare
pentru reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice-iniţiatori Primarul
municipiului Suceava şi Viceprimarii municipiului Suceava Ovidiu Doroftei şi Gavril
Vârvara
Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Nu-1 vot
Hotararea a a fost adoptata.
Punctul 26.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul nr.
15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de
salubrizare menajeră în municipiul Suceava-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi
Viceprimarii municipiului Suceava Ovidiu Doroftei şi Gavril Vârvara
Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre un act aditional la contractul de salubritate
menajera cu SC ROSAL SA. La momentul licitatiei din anul 2007 nu era obligatorie
activitatea de sortare a deseurilor . Astazi acesta activitate este obligatorie si in masura in care
nu se realizeaza acest lucru primaria va fi amendata la fiecare tona de deseuri cu 100 lei . Din
pacate strategia de gestionare a deseurilor este la nivel judetean , pentru ca daca era la nivel
local ar fi fost rezolvata situatia statiei de sortare si ca atare nu exista alta solutie . Precizeaza
ca este impus ca minim 15 % din deseuri sa fie reciclabile.Initial pretul cerut a fost de 19
lei/m si dupa negocieri pretul a fost de 16 lei din care 8,8 lei o reprezinta sortarea si 5,6 lei
transportul si 1,6 lei depozitarea .
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Mocanu : este de parare ca trebuie realizata o strategie de sortare a deseurilor la sursa . In
occident in orasele comparabile ca numar de locuitori cu municipiul Suceava situatia este
reglementata si este corelata cu un sistem de amenzi care descurajeaza incalcarea acestei
activitati.
Dl. Primar : aminteste ca aceasta campanie de sortare a deseurilor la sursa a fost demarata de
cativa ani , dar din pacate mentioneaza ca este o problema de mentalitate in primul rand dar si
de organizare.
Dl. Vornicu : la casele de locuit unde situatia este controlabila masurile de sanctionare pot fi
aplicate mult mai usor si este de parare ca trebuie luate masuri in acest sens ,in schimb la
buncarele comune din cadrul asociatiilor de locatari este mai dificil .
Dl. Harsovschi : atunci cand municipiul platea mai mult si deseurile menajere erau
transportate la Botosani, cand nu era rampa de depozitare provizorie de la Ipotesti , activitatea
de selectare se facea in mod gratuit de catre o societate comerciala . Tot ce se strangea din
municipiu se ducea in Itcani si acolo lucratorii acestei societati valorificau aceste deseuri , isi
plateau cheltuielile si nu este exclus sa fi facut si profit.Ceea ce ramanea era transportat la
Botosani si cu toate acestea se incadrau in procentul de minim 15% pentru a nu plati
penalitatile de 100 lei/tona.S-ar putea face acest lucru si acum si ceea ce rezulta va fi dus la
gropa temporara si mentioneaza ca sunt foarte multe societati comerciale care si-au exprimat
intentia de a face aceasta selectare in mod gratuit , acestea urmand sa vanda masele plastice
rezultate in urma selectarii .
Dl. Barba : la pagina 2 este mentionata rovigneta si mentioneaza ca transportul la platforma
respectiva nu implica plata unei rovignete
Dl. Primar : precizeaza ca masinile sunt inregistrate si odata ce acestea circula pe drumurile
publice trebuie sa aiba si rovigneta
Dl. Hostiuc : tariful este vizat de ANRSC si la sortare s-a tinut cont de valoarea lucrurilor
care se recupereaza .
Dl. Onofrei : exista si situatii in care cetateni au selectat gunoiul , iar cei de la societatea de
salubrizare nu au tinut cont de acest aspect si au fost incarcate la un loc
Dl. Girigan : considera ca aprobarea acestui tarif nu este legala intrucat in contractul initial,
in caietul de sarcini , nu a fost prevazuta aceasta operatiune si pentru ca nu a fost prevazuta
acesta activitate va trebui organizata o licitatie publica conform prevederilor Ordonantei nr.
34/2004 privind achizitiile publice. Este de parere ca in Consiliul Local nu se poate vota sau
stabili un tarif intre un operator economic si primarie
Dl. Secretar : precizeaza ca municipiul are contract de gestionare a gunoiului menajer .
Activitatea de selectare a gunoiului a aparut ulterior incheierii contractului. Daca, Consiliul
Local considera ca acesta activitate poate fi realizata de o societate separata si gaseste o
solutie in care pretul va fi mai mic decat 16 lei aceasta activitate poate fi scoasa la licitatie.
Dar in conditiile in care acesta activitate nu va putea fi facuta decat de acea societate care are
contract cu municipiul Suceava va fi reziliat dupa ce expira perioada pentru care are contract
,acea societate nu va putea fi eliminata si eventual sa fie realizata licitatie doar pentru aceasta
activitate.Completarea si modificarea actualului contract intra in atributiile Consiliului Local .
Dl. Vornicu : in strainatate , cetatenii care locuiesc in imobile mari au pungi numerotate cu
numarul apartamentului in care locuiesc pentru a fi usor identificati in cazul in care nu
respecta normele de selectare a gunoiului
Dl. Primar : contractul de ridicare a acestor bunuri apartine SC ROSAL SA . In situatia in
care activitatea de selectare ar fi realizata de alta societate ar insemna ca SC ROSAL SA sa
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ridice gunoiul , apoi acesta sa fie basculat undeva pentru a putea fi sortat si intrebarea se pune
cine il va ridica pentru a fi transportat mai departe la groapa de gunoi?
Dl. Girigan : subliniaza ca problema ridicata de domnia sa nu este de oprtunitate ci de
legalitate
Dl. Secretar : tariful pentru acesta activitate il negociaza Consiliul Local cu operatorul , deci
Consiliul Local poate modifica tariful. In acesta situatie municipiul nu este reprezentat de
primar ci de Consiliul Local , primarul este doar mandatat sa semneze contractul
Dl. Bradatean : intreaba ce se intampla in situatia in care s-ar amana o decizie in acesta
situatie
Dl. Primar : daca nu se atinge procentul de 15 % gradul de selectare, in municipiu risca sa fie
amendat cu 100 lei/tona de catre Agentia de Mediu
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Nu-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 27.Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri in Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară „ Asociaţia Judeţeană pentru Apă si Canalizare Suceava „ şi
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local domnul Ovidiu Doroftei in Adunarea
Generală a „ Asociaţiei Judeţene pentru apă şi canalizare Suceava „ să voteze pentru
primirea de noi membri în AJAC Suceava şi pentru semnarea Actelor adiţionale de
modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statului AJAC Suceava -iniţiator
Primarul Ion Lungu şi viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Harsovschi : din informatiile pe care le detine domnia sa ,asociatia va majora pretul la
apa si canal
Dl. Seredenciuc : intreaba daca cele 4 localitati care urmeaza sa intre in asociatie au deja
infrastructura de apa si canal
Dl. Groza : ii raspunde d-lui Seredenciuc si precizaza ca cele 4 localitati au infrastructura de
apa si canal si mentioneaza ca se are in vedere majorarea tarifului de la data de 1 iulie .
Se supune la vot proiectul de hotarare
Din cauza unei probleme tehnice dl. Doroftei voteaza la consola d-nei Cocris
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
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Punctul 28.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local de Acţiune 2013-2014
şi a Grupului de Lucru local de aplicare a strategiei de incluziune a romilor-iniţiator
Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se fac propuneri pentru completarea grupului de lucru cu un consilier.
Dl. Harsovschi il propune pe dl. Roibu
Dl. Vornicu il propune pe dl. Barba
Dl. Roibu renunta.
Se supune la vot nominalizarea d-lui Barba in grupul de lucru
VOT : Da-20 voturi
Abt- 1 vot
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul votat mai sus
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 29.Proiect de hotărâre cuprinzând norme de bună convieţuire, ordinea şi
liniştea publică, transportul public de călători , gospodărirea oraşului şi protecţia
mediului, precum şi comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă in municipiul
Suceava -iniţiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Roibu : propune un amendament care va avea urmatorul continut „ parcarea
autovehiculelor in fata cailor de acces sau aprovizionare si opturarea in orice mod a imaginii
locatiilor agentilor comerciali vor fi amendati : persoane juridice -250-1000 lei , persoane
fizice 100-500 lei
Dl. Harsovschi : acest amendament presupune ca toate spatiile de acces ale agentilor
economici sa fie rezervate de catre acestia
Dl. Secretar :amendamentul propus de dl. Roibu este prevazut in legea circulatiei si nu este
necesar sa fie trecut in acest regulament
Dl. Strapuc : Punctul 6 al art. 12 de la pag. 6 lamureste acesta problema „ Blocarea fara
drept , in orice mod , a vehiculelor sau autovehiculelor aflate pe domeniul public sau privat al
municipiului , ori impiedicarea accesului la proprietate sau la calea publica de circulatie
rutiera sau pietonala „
Dl. Girigan : aminteste ca in urma cu 4 ani s-a votat un proiect asemanator si doreste sa stie
cate amenzi contraventionale au fost aplicate pentru acel proiect
Dl. Primar : multe dintre aceste amenzi nu se pot incasa intrucat marea majoritate a
contravenientilor nu au nicio sursa de venit
Dl. Strapuc : aceste amenzi se incaseaza in procent foarte mic comparativ cu numarul si
valoarea lor
Dl. Girigan : pana la sedinta viitoare domnia sa solicita informatii privind numarul
societatilor comerciale care au fost amendate
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Dl. Grosar: ar trebui promovata o campanie de informare vis-a-vis de ceea ce trebuie sa
respecte si ulterior acesteia sa se aplice masurile contraventionale
Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata intruct dl. Roibu a renuntat la
amendamentul propus
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 30.Informarea Biroului de evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit,
inregistrată la Primaria municipiului Suceava la numarul 14615/22.05.2013
S-a luat la cunostinta .
Punctul 31.Plângerea prealabilă formultă de S.C. Transporturi Auto Suceava S.A. ,
inregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 104/25.04.2013
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot raportul formulat de serviciul de specialitate, respectiv mentinerea in vigoare
a prevederilor hotararii.

VOT : Da-21 voturi
Din motive tehnice dl. Virvara a votat la consola d-nei Cocris.
Intrucat mandatul de presedinte de sedinta a expirat , dl. Harsovschi solicita sa se faca
propuneri pentru urmatorul presedinte de sedinta.
Dl. Vornicu il propune pe dl. Mocanu
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da, unanimitate
Dl. Mocanu a fost ales presedinte de sedinte pentru urmatoarele 3 luni .
DIVERSE
Dl. Harsovschi : este de parere ca membrii Consiliului Local trebui sa-si exprime un punct de
vedere vis-a-vis de problema regionalizarii
Dl. Barba : considera o discutie pe acesta tema ca fiind foarte importanta si de aceea propune
ca acest subiect sa fie pregatit si dezbatut in cadrul manifestarilor care vor avea loc cu ocazia
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„ Zilelor Sucevei” si in acest sens propune ca un reprezentant al fiecarui partid sa organizeze
acesta dezbatere si pe cat posibil aceasta sa fie deconectata de factorul politic .
Dl. Doroftei : Consiliul Local nu reprezinta un factor de decizie in aceasta problema
Dl. Primar : considera ca aceasta problema trebuie discutata in cadrul fiecarui partid in
parte . Mentioneaza ca in cadrul sedintei pe tema regionalizarii care a avut loc in Iasi domnia
sa a facut un amendament ,respectiv ca viitoare regiune sa se numesca si Bucovina
Dl. Doroftei : precizeaza ca toti liderii principalelor formatiuni politice din judet si-au
exprimat preocuparea pentru acesta problema
Dl. Seredenciuc : decizia regionalizarii este a cetatenilor care si-o vor exprima prin
referendum la modificarea constiutiei , dar este necesar a se purta aceste discutii pentru ca
cetatenii sa afle care este parerea Consiliului Local cu privire la aceasta problema
Dl. Grosar : aduce in discutie problema mirosului din municipiu emanat de la statia de
epurare si ridica si problema epidemiilor ce pot apare
Dl. Bradatean : precizeaza ca exista riscul contaminarii cu bacterii sau alte microorganisme
purtate de curentii de aer
Dl. Primar : este de acord ca in primul rand este o problema de disconfort si trebuie rezolvata
definitiv aceasta problema dar nu trebuie indusa in acest moment o panica nejustificata .
Aceasta tehnologie cu namol este folosita in toata Europa si acest ingrasamant se foloseste in
agricultura . Exista niste probleme la statia de namol care sunt in curs de rezolvare . La un
moment dat a existat riscul de a nu fi finalizate lucrarile fizice la aceasta investitie si exista
posibilitatea de a se piarde toata finantarea in suma de 52 milioane euro , astfel incat nu ar
trebui sa fie o problema alocarea catorva sute de mii de euro pentru remedierea acestui
disconfort. Dar pana atunci mentioneaza ca exista o scrisoare de garantie care urmeaza a fi
executata.
Dl. Groza : incepe prin a cere scuze din partea operatorului pentru disconfortul cauzat si
aminteste ca in acea locatie lucreaza un numar de 37 de persoane in conditii pe care putini lear accepta .
Statia de epurare a fost realizata prin programul ISPA iar valoarea ei este de 13,669 milioane
euro . Lucrarile pentru aceasta au fost incepute in anul 2008 si a fost finalizata pe 10
noiembrie 2011 , subliniind ca au fost finalizate toate lucrarile de constructie asa cum s-a
intamplat la Botosani sau la Pascani . Fortati fiind de faptul ca la termenul de punere in
functiune trebuiau sa fie achitate din fonduri europene sumele pentru ceea ce s-a construit s-a
semnat cerificatul de receptie la terminarea lucrarilor ramanand de executat probele
tehnologice si punerea in functiune efectiva a statiei de epurare . Precizeaza ca o statie de
epurare nu se poate amorsa pe perioada de iarna si din acest motiv nu s-a putut face proba
tehnologica . A fost dat termen ca pana in vara anului 2012 sa fie realizate aceste probe .Din
10 noiembrie 2011 pana in 10 noiembrie 2012 exista o perioada de garantie in care societatea
DYTRAS trebuia sa efectueze punerea efectiva in functiune, efectuarea testului complet de
30 zile cu monitorizare si sa demonstreze functionalitate statiei de epurare. Aceasta statie de
epurare are o linie a apei si o linie a namolului . Linia apei a fost pusa in functiune si
functioneaza normal , ca dovada nu mai reprezinta nicio problema de calitate de apei
deversate in raul Suceava si nici nu se mai platesc penalitati la Apele Romane in schimb a
ramas acesta problema la linia namolului . Dytras incepanad de anul trecut a manifestat o
totala lipsa de interes, nici macar nu a mai existat un dialog . A fost invitat in vara trecuta
directorul general a firmei si in prezenta d-lui primar s-a angajat ca va duce la bun sfarsit
lucrarile , dar acest lucru nu s-a intamplat. Pe perioada iernii s-a defectat instalatia de
deshidratare a namolului , din cauza iernii geroase toate instalatiile au inghetat astfel incat
namolul nu a mai putu fi deshidratat. Cu acordul celor de la Agentia de Mediu acest namol a
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fost depozitat in paturile de uscare in depozitul temporar pe care il au la dispozitie si ce nu a
mai incaput acolo, cu acordul Agentiei de Mediu , in laguna de la AMBRO , unde urma sa se
depoziteze , timp de 5 ani de zile acest namol deshidratat . Mirosul vine din faptul ca namolul
in stare primara fermenteaza intr-un fermentator , produce biogaz, care este ars in centrala
termica si apoi prin instalatia de deshidratare i se reduce umiditatea astfel incat in concentratia
lui sa existe cel putin 30 % substanta uscata . Daca el s-ar fi adus in aceasta stare si chiar daca
ar fi fost uscat in paturile de uscare nu ar mai fi continuat in primavara , cand au inceput
caldurile fenomenul de fermentare anaerob asa cum se produce in digestor ci aerob , in mediu
liber .
Din luna aprilie au fost luate masuri de minimalizare a mirosului prin cresterea concentratiei
cu clorura de var , s-a introdus si hipoclorit , dar s-a pus problema ce se va face cu namolul de
acolo pentru ca el trebuie transportat undeva si precizeaza ca nu este doar problema
municipiului . Romania are o problema in acest sens pentru ca nu are o strategie nationala de
gestiune a acestor namoluri . Solutia ce a fost identificata impreuna cu cei de la Agentia de
mediu si din alte organe care sunt abilitate in acest sens , a fost de a o depozita in groapa de
zgura care si ea are un program de inchidere dupa normele de mediu . Acest deseu nu are
nimic periculos, este un material care este permis a fi depozitat si la gropile de gunoi
ecologice , la haldele de steril din minerit si in agricultura , doar ca Ordinul ministrului
Mediului nr. 344/2004 este si restrictiv si costisitor pentru fermierii care l-ar putea folosi ca si
ingrasamant . La ofertele pe care SC ACET SA le-au facut celor pe care ii stiu ca potentiali
utilizatori , au fost refuzati de catre acestia. Singura varianta ramasa a fost aceea de a-l
depozita in viitoarea groapa ecologica de la Moara in procent de numai 10 % , iar restul
trebuie depozitat in alte locuri . Pentru depozitul de la groapa de zgura exista o confirmare din
partea celor de la Agentia de Mediu ca cel putin pana in anul 2018 ar fi loc de depozitare a
acestui namol . In acest moment productia este de 20-25 m cubi /zi , iar pe an aproximativ
8000-9000 m cubi .Urmare a sesizarilor cetatenilor au fost 2 controale ale Garzii de Mediu cu
termene scadente pe 14 iunie . Domnia sa estimeaza ca pana saptamana viitoare se va elimina
toata cantitatea de namol , urmand ca de acum incolo tot ce se va produce zilnic sa fie
transportat direct la groapa de zgura si sa nu mai fie depozitat in incinta statiei de epurare . A
fost pusa in functiune instalatia de deshidratare , care functioneaza normal , cu dozatorul de
var , cu doza de clorura ferica care trebuie introdusa si se spera ca nu vor mai exista probleme
.
In ceea ce priveste societatea DYTRAS precizeaza ca este o problema de lunga durata , la
data de 1 august este termenul scadent la care se termina perioada de buna executie, dupa
care se poate rezilia contractul . Se spera intr-o reusita a executarii scrisorii de garantie
bancara si din cei 1.300.000 euro , ar fi bani ca printr-o alta firma sa se poata continua
punerea in functiune si efectuarea probelor tehnologice. In prezenta reprezentantilor Uniunii
Europene si a bancii care a asigurat cofinantarea trebuie demonstrat succesul acestui proiect,
in caz contrar ar trebui returnati nu numai banii pentru statia de epurare ci intreaga suma de
52.000.000 euro pentru tot proiectul pe municipiul Suceava . Trebuie sa se inteleaga ca SC
ACET SA in calitate de operator nu poate sa se erijeze in constructor si sa duca lucrarile la
bun sfarsit , va trebui sa se apeleze la o terta firma care sa realizeze lucrarile si sa se
demonstreze ca acesti bani au fost bine folositi .
Dl. Harsovschi : intreaba daca namolul la groapa de zgura nu va mai mirosi
Dl. Groza : precizeaza ca daca este adus la minim 30 % substanta uscata si acolo se amesteca
cu zgura , procesul va continua dar va fi anaerob pentru ca totul va fi acoperit .
Dl. Vornicu : intreaba ce sa va intampla iarna cand namolul va ingheta din nou

2
0

Dl. Groza : instalatia de deshidratare este intr-o incinta inchisa si nu a fost mentinuta in
functiune pentru ca 2 din cele 3 pompe de namol s-au defectat .Acestea au fost demontate si
trimise la furnizor . Exista si problema financiara din cauza blocajului cu SC TERMICA SA ,
sunt niste costuri imense si aceste sume sunt necesare in momentul de fata pentru a plati
furnizorii.
Dl. Mocanu : intreaba unde ar fi trebuit sa fie acest namol din punct de vedere tehnologic si
ce capacitate ar asigura spatiul prevazut si pentru cati ani
Dl. Groza : depozitul are o capacitate de 8400 m cubi ceea ce inseamna ca asigura stocarea
pentru un an de zile , dupa care trebuie transportat. La data care s-a realizat studiu de
fezabilitate si s-au stabilit indicatorii tehnico economici , s-a avut in vedre ca 10 % din namol
sa fie transportat la groapa de la Moara pentru renaturare , iar restul cantitatii de 90 % sa fie
depozitat in lagunele de la AMBRO , in schimb acestia au primit termen ca pana la data de
31.12.2013 sa inchida laguna .Pe viitor cand se vor realiza si celelalte statii de epurare din
judet vor mai exista doua posibitati . Una dintre acestea ar fi fost exploatarea miniera din
Calimani si mai exista cateva locatii aprobate de cei de la Directia silvica .
Dl. Mocanu : sesizeaza ca din cele expuse de dl. Groza nu exista si un plan B . Acesta ar
trebui sa contina un element , astfel incat Consiliul local sa-si asume impreuna cu SC ACET
SA aceasta investitie urmand ca apoi acesti bani sa fie recuperati
Dl. Groza : mentioneaza ca de indata ce au fost notificati ca firma DYTRAS este in
insolventa s-a facut scrisoare la banca pentru executarea scrisorii de garantie.In conditii
normale banca ar fi trebuit sa elibereze acesta suma .Interventia trebuie facuta impotriva
bancii intrucat banca este in culpa ca nu a onorat aceasta scrisoare. De la banca s-a primit o
adresa prin care li s-a cerut sa inainteze copii dupa toate documentele , desi nu mai trebuia sa
faca acest lucru intrucat scrisoarea de garantie este irevocabila si neconditionata.Actiunea ce
urmeaza a fi facut are loc la Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert a municipiului
Bucuresti , dar si aici sunt taxe si comisioane care depasesc suma de 100.000 euro pe care la
acest moment SC ACET SA nu ii detine
Dl. Primar : mentioneaza ca va incerca municipiul sa plateasca suma de 100.000 euro pentru
a debloca aceasta situatie pentru ca lucrurile nu mai pot fi tergiversate si solicita ca societatea
sa vina cu o solutie definitiva din punctul de vedere al specialistului , iar ca si costuri acestea
se vor discuta in Consiliul local . Din pacate problema transportului la SC TERMICA SA nu a
fost prevazuta din timp si a fost o solutie de forta majora
Dl. Gosar : este de parere ca ceva din cele spuse de dl. Groza nu se leaga intrucat dl. Groza
inainte de demararea acestui proiect a fost si a vizionat in strainatate o astfel de statie . Din
ceea ce a vazut la acea statie uscarea se facea in mediu inchis , resturile erau ambalate in saci ,
iar sacii nu erau dusi in centru orasului, asa cum se face in municipiu, tinand cont ca
platforma AMBRO poate fi considerata a avea o pozitie centrala . Un alt aspect pe care
domnia sa nu il considera a fi in regula este faptul ca pompele noi deja s-au defectat . Pentru
ce se va folosi garantia , pentru finalizarea lucrarilor tehnologice sau pentru altceva ? Ar dori
sa stie care sunt pasi pe termen scurt .
Dl. Groza : unde sa se depoziteze acest namol?A existat o analiza a costurilor si a puterii de
suportabilitate si atunci cand Agentia de Mediu a comunicat ca SC AMBRO SA are nevoie
pentru inchiderea haldei de acest ingrasamant si faptul ca era la mai putin de 1 km , cand s-a
facut analiza pretului de cost s-a ajuns la concluzia ca este o varianta buna. A mai ramas in
discutie varianta incinerarii asa cum in Europa 30 % din acest gunoi se incinereaza , dar
pentru aceasta procedura trebuie instalatie si combustibil pentru ardere, iar toate acestea
reprezinta costuri.
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Dl. Primar :il invita pe dl. Groza sa participe la sedinta ordinara a Consiliului Local al
municipiului Suceava ce va avea loc pe 27 iunie sa prezinte o informare cu privire la ceea ce
s-a facut pana atunci .
In alta ordine de idei in perioada 21-24 iunie au loc manifestarile organizate cu prilejul
sarbatoririi „ Zilelor Sucevei „, mentioneaza ca exista un progranm ce a fost discutat cu o
parte din consilieri , acesta va fi facut public in zilele urmatoare si invita membrii Consiliului
Local sa participe la aceste manifestari.
Dl. Harsovschi , presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei si multumeste
celor prezenti pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
HARSOVSCHI LUCIAN

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN

Intocmit
Romega Delia
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