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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 29 IANUARIE 2015  
 

 Dl Seredenciuc, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 

133/23.01.2015, pentru data de 29.01.2015, ora 14.00
 
în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 22 de consilieri locali din numărul total de 

23 de consilieri în funcţie. Dl Vîrvara este în concediu de odihnă. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na. 

Elisabeta Văideanu, d-na. Cerasela Crețu, d-na. Narcisa Marchitan, d-na. Violeta Bujorean – şef 

Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, Paul Iftimie – 

şef Serviciul contencios administrativ, juridic, d-na. Mirela Dziubinschi – şef Serviciul resurse 

umane, d-na. Ileana Amariei – Șef Serviciul autorizare corp control comercial, dl. Mihai 

Hanceriuc – șef Serviciul asociații de proprietari, d-na. Mihaela Sireteanu – Șef Birou finanțare 

învățământ preuniversitar și d-na Mirela Sofian – şef Birou buget.   

     Mai participă dl Dîrja reprezentantul Asociaţiei de Proprietari nr. 44. 

Din partea mass-media participă reprezentanţi ai presei scrise şi ai televiziunilor locale. 

    
 Dl Seredenciuc prezintă ordinea de zi a şedinţei cu două completări respectiv Raportul de 

evaluare al Secretarului municipiului dl. Ioan Ciutac și Informarea privind efectuarea 

concediului de odihnă a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi le supune la vot: 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 27.11.2014, 

08.12.2014, 12.12.2014, 22.12.2014 și 16.01.2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2015, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, în sumă de 

755.634,98 lei - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava 

pe anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia „Nașterea 

Domnului” - Catedrala Ortodoxă Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Suceava – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 251.214/12.03.2014 pentru 

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

dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare 

pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare 

de învăţământ, aprobat în baza HCL nr. 52/27.02.2014  – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul 

public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 
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153/29.11.1999 cu modificările și completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea și stabilirea prețului pentru concesionarea fără 

licitație publică a unei suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată 

în Suceava, Str. Republicii nr. 8, în vederea extinderii spațiului autorizat cu AC nr. 83/2014 

cu un windfang și amenajare alee de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a 

unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul 

Suceava, Str. Luceafărului nr. 22, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon în 

proiecția balcoanelor existente - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a 

unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul 

Suceava, Str. Lt. Mircea Damaschin nr. 12, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un 

balcon simetric cu cele existente la parterul blocului - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a 

unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul 

Suceava, Str. Gheorghe Doja nr. 107, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon 

- iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a 

unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul 

Suceava, Str. Florilor bloc MES, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a 

unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul 

Suceava, Str. Mihai Viteazul nr. 17, în vederea amenajării unui acces la apartamentul 1 - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi contractuale - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea 

contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre de aprobare a Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare 

împotriva incendiilor pentru municipiul Suceava  – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de 

Poliția Locală Suceava în anul 2015 și crietriile specifice de evaluare – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

18. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2014 înregistrată sub nr. 

250.197/19.01.2015;  

19. Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul Local al municipiului 

Suceava sub nr. 9/20.01.2015;  

20. Petiția formulată de : Ciobanu Nina, Daniliuc – Ciobanu Corneliu – Petru, Țiganaș Angela, 

Moțpan Rodica și Câmpan Tatiana înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 

33.238/01.01.2015; 

21. Diverse. 

  

VOT: DA – 22 

                         

 Ordinea de zi cu completări a fost aprobată. 
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PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 

27.11.2014, 08.12.2014, 12.12.2014, 22.12.2014 și 16.01.2015; 

 

 Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale. 

 

 Se supun la vot procesele verbale:  

VOT: DA –  22   
 

Procesele verbale au fost aprobate. 

 

 

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2015, a 

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, în 

sumă de 755.634,98 lei - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv potrivit prevederilor Legii finanțelor 

publice excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2014 se folosește în cursul 

anului 2015. Avem două categorii de excedente, 113.346,83 lei pentru secțiunea de dezvoltare și 

642.288,15  lei pentru pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între 

veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Dl Seredenciuc întreabă dacă nu pot fi distribuite sume de bani către S.C. ACET S.A. în 

contul datoriei pe care Termica o are la ACET.  

 

  Dl Primar precizează că urmează a fi făcută o reglementare patrimonială, practic la vremea 

respectivă s-au plătit la Termica acele sume care  trebuiau plătite la ACET, mai departe Termica 

nu a plătit la ACET.  În acest buget sunt cuprinse sume suficiente și pentru ACET, în măsura în 

care se aprobă din cotele acestui an vor fi alocate sume și pentru proiectul de apă și canalizare și 

restul fondurilor de dezvoltare IID. Reglemantarea patrimonială între Termica și ACET se va face 

prin preluarea unor utilaje de către Primărie de la ACET după ce se reglementează situația cu 

Termica. 

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 22 

                             

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al 

Municipiului Suceava pe anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;   
 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv Bugetul local al municipiului Suceava 

pentru anul 2015 este de 356.114.263 lei, mai mare cu 19,2% decât bugetul anului 2014. La 

secțiunea de funcționare 227.074.790 lei, cu 1.57% mai mult decât în 2014. Ponderea cea mai 

mare a bugetului ca și creștere se regăsește la secțiunea de dezvoltare respectiv 129.039.473 lei, 

ca pondere cu 71,59% mai mare decât anul trecut când au fost anumite cauze obiective, respectiv, 

proiectul de 8 milioane de euro care afectează activitatea de investiții pentru care licitația s-a 
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finalizat în luna noiembrie, iar financiar nu a putut fi pus în practică pe parcursul anului 2014,  

precum și proiectele pe fonduri elvețiene. La lista de investiții valoarea totală este de 129.000.000 

lei, aproximativ 34,5 % din bugetul total, este practic un buget al dezvoltării.  

  Sunt două categorii de proiecte: proiecte finanțate din fondurile primăriei și proiecte cu 

accesare de Fonduri Structurale.  Din fondurile Primăriei municipiului Suceava:  

  - Amenajare Cinematograf Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava – s-a finalizat 

proiectul pentru Cinematografului 3D, urmând a fi făcută licitația pentru execuția 

Cinematografului 3D; 

  - Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin reabilitare pietonal, străzi și 

iluminat; 

  - Acoperire și modernizare Piața Centrală; 

  - Amenajare zonă de agrement Tătărași, licitația este stabilită pentru data de 16 februarie; 

  - Reabilitare rețele de termoficare și puncte termice ;  

  - Amenajarea a trei terenuri de sport în municipiul Suceava – la propunerea consilierilor locali 

PNL – la Școala gimnazială nr. 8 din Cartierul George Enescu, la Școala gimnazială nr. 10 din 

Cartierul Burdujeni precum și identificarea unui spațiu în Centrul municipiului; 

  - Rețele alimentare energie electrică, iluminat și drumuri în cartierul de locuințe pentru tineri 

din zona Tătărași, municipiul Suceava, se intenționează demararea lucrărilor pentru energie 

electrică, iluminat , trasarea străzilor și eventual asfaltare; 

  - Modernizarea străzilor Mihail Sadoveanu  și Bogdan Vodă odată cu finalizarea proiectului 

de apă alimentare cu apă și canalizare pe POS – ul de mediu de finalul anului trecut; 

  - Achiziționarea a cinci microbuze noi pentru TPL pentru a asigura transportul pe traseele 

nerentabile dar necesare; 

  - Reactualizare PUG în municipiul Suceava și cadastru imobiliar. 

 Dintre proiectele cu accesare de Fonduri Structurale: 

  -  Reabilitarea Cetății de Scaun a municipiului Suceava și a zonei de protecție a acesteia – 

proiect ce va fi recepționat în data de 15.04.2015;  

  - Reabilitare străzi, poduri și pasaj – proiectul de 8 milioane aflat în curs de implementare, vor 

fi demarate lucrări în zona George Enescu, Grigore Alexandru Ghica, zona podului peste râul 

Suceava în Ițcani, pasajul peste calea ferată, etc;  

  - Management modern și eficient al iluminatului public din municipiul Suceava, acordul de 

implementare urmează a fi semnat până în data de 15.02.2015; 

  - Electromobilitate – vehicule electrice pentru o municipalitate verde presupune 

achiziționarea a 18 mașini electrice pentru Primăria municipiului Suceava; 

  - Campus școlar la Liceul cu Program Sportiv – proiect ce va fi finalizat în cursul acestui an; 

  - Extindere și refuncționare sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare; 

  - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Suceava – mai sunt 

40 de străzi pe care trebuie de intervenit; 

  - Sistem de management integrat a deșeurilor în județul Suceava; 

Sume importante: 

  - 20.000.000 lei sunt prevăzute pentru reparații străzi, în luna martie va fi definitivată lista de 

priorități; 

   - 20.000.000 lei sunt prevăzuți pentru termoficare;    

  - 2.000.000 lei pentru reabilitarea rețelelor termice în anumite puncte vulnerabile care vor fi 

scoase la licitație în perioada următoare; 

Ponderea în totalul cheltuielilor este: 

  - Învățământ: 31,38%, 2.000.000 este contribuția municipiului Suceava pe lângă cele 

5.000.000 lei de la proiectele sălilor de sport; 

  - Transporturi: 22,37%; 

  - Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 10,41% - iluminat public, apă, canal; 



5 

 

 

 

  

 

  - Combustibil și energie: 8,45% acest buget este de 31.000.000 lei ca obiectiv fiind asigurarea 

agentului termic în sezonul 2015 - 2016; 

  - Protecția mediului:7,50% - salubrizarea; 

  - Cultură, recreere și religie: 6,46%; 

  - Asigurări și asistență socială: 3,64%; 

  - Autorități executive: 2,94%; 

  - Datoria publică:1,92%; 

  - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor:1,59%; 

  - Ordine publică și siguranță națională:1,56%; 

  - Sănătate: 1,35% cu suma de 2.500.000 lei pentru extinderea și modernizarea Unității de 

Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava; 

  - Acțiuni generale economice, comercial și de muncă: 0,43%. 

Concluzionând, este un buget optimist dar și realist pentru proiectele și lucrările de reparații 

prinse în buget există posibilitatea de realizare. Se intenționează întărirea Compartimentului de 

executare silită din cadrul Primăriei în speranța de a fi încasați cât mai mulți bani din urmă. De la 

bugetul de stat s-au primit cu 8.000.000 lei în plus față de anul trecut cu toate că la sumele de 

echilibrare am fost considerați a fi o localitate bogată și nu s-au primit bani pentru plafonul de 

limită.    

  În calitate de inițiator aduce o completare respectiv este prevăzută suma de 2.500.000 lei 

pentru Combustibil și energie pentru posibilitatea realizării unei societăți noi, în lipsa hotărârii 

consiliului local, banii vor fi trecuți în Fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale, iar când 

se va lua o hotărâre banii vor fi trecuți la locul lor.  

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

  Dl Primar precizează că pentru fundamentarea bugetului s-au purtat discuții cu toate 

grupurile de consilieri, majoritatea amendamentele propuse au fost integrate. 

 

  Dl Viceprimar Harșovschi precizează că s-au purtat discuții consilierii locali pentru 

fundamentarea bugetului, iar pentru a include cât mai multe propuneri s-a și renunțat la altele. A 

solicitat ca acest buget să fie unul de dezvoltare și nu de funcționare, la funcționare creșterea este 

de 1,57%, iar la dezvoltare creșterea este de 71,59%, cu speranța realizării bugetului și proiectelor 

propuse. Consideră că priorităţile din acest an sunt:  

  - Amenajarea a trei terenuri de sport în municipiul Suceava la Școala gimnazială nr. 8 din 

Cartierul George Enescu, la Școala gimnazială nr. 10 din Cartierul Burdujeni și unul în zona 

centrală sau în alt loc în funcție de suprafața de teren; 

   - Finalizarea Centrului Cultural Bucovina care înglobează Cinematograful Modern, un 

cinematograf 3D cu 300 de locuri; Pe lângă acesta precizează că a solicitat punctul de vedere al 

Iulius Mall referitor la amenajarea unui cinematograf potrivit căruia până la sfârșitul anului în 

incinta Iulius Mall va funcționa și un cinematograf.   

  - Ridicarea câinilor fără stăpân – bugetul este unul bun, în perioada următoare urmează să fie 

prezentat un proiect de hotărâre pentru sterilizarea câinilor de la case cu excepția celor cu 

pedigree. 

  - Suma de 20.000.000 lei pentru lucrări de reparații și investiții la străzi este una potrivită, 

însă modul în care sunt realizate aceste lucrări trebuie supravegheat. 

  - Finalizarea proiectului de 8.000.000 euro, asfaltarea și modernizarea bulevardului George 

Enescu până la sensul giratoriu de la Cinematorgraful Modern; strada Traian Vuia, strada 

Universității precum și două străzi din cartierul Burdujeni. 

  - Achiziționarea a 5 microbuze pentru TPL. 

  - Susține realizarea unei zone de agrement; 
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  - Asigurarea utilităților în Cartierul Europa, apă, canalizare pe Proiectul ISPA 2, POS mediu 

2, iluminat, drumuri și parcări; 

  - Referitor la termoficare și apă caldă, a solicitat Guvernului României un răspuns în ceea  

privește transferarea unui număr de maxim 157 de angajați de la Termica în subordinea Primăriei 

pentru a avea un cost mai redus la termoficare, iar dacă răspunsul va fi negativ propune 

demararea, de comun acord, a unei noi proceduri de licitație pentru concesionarea acestui 

serviciu, cu condiții mai puțin populiste, cu un caiet de sarcini mai atractiv pentru investitor, dar 

corect, legal, și potrivit ca preț pentru suceveni pentru a scăpa de povara Termica și a banilor care 

merg acolo. 

    - Sprijin financiar pentru finalizarea lucrărilor la Catedrală. 

  - Un proiect pe care îl susține este amenajarea de buncăre îngropate, cu propunerea includerii 

acestei condiții în caietul de sarcini pentru licitație, după încetarea contractului de gestiune pe 

salubritate menajeră în luna aprilie. Trebuie stabilite în Caietul de sarcini ca toate punctele să fie 

îngropate într-o perioadă de 5 – 7 ani, astfel încât focarele de infecție din anumite zone ale 

orașului să fie eliminate. 

 

  Dl Grosar menționează în numele grupului de consilieri PSD că susține acest buget de 

dezvoltare, bazat pe activitatea anterioară nu doar din acest mandat respectiv continuarea și 

sprijinirea proiectelor începute pentru Suceava astfel încât o parte dintre ele se finalizează. 

Menționează și alte proiecte pe care le-a propus și care se finalizează în acest an, respectiv 

amenajare campus la Liceul cu Program Sportiv, investiție de 2,5 milioane de euro, sala de sport 

la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”. Propune includerea în zonele ce vor fi amenajate a 

Parcului Șipote. Susține ideea coordonării proiectelor care se adresează lucrărilor de reabilitare de 

la rețelele de termoficare, gaz metan, canalizare. 

Susține și votează acest buget de dezvoltare în beneficiul sucevenilor.   

 

  Dl Roibu propune ca la alocarea sumelor pentru culte să se impună obligativitatea promovării 

și dezvoltării de proiecte sociale pentru copii, bătrâni, persoane cu dizabilități, un exemplu în 

acest caz îl constituie Părintele Mititelu de la Biserica „Sfânta Vineri”.      

 

  Dl Primar precizează că a reținut propunerea și amintește că mai sunt astfel de proiecte la 

Biserica „Sfântul Andrei”, „Biserica Sfinții Trei Ierarhi” precum și Biserica la care slujește 

Părintele Hirghiligiu.  

   

  Dl Girigan atrage atenția asupra managementului traficului la demararea proiectului de 8 

milioane de euro, respectiv reabilitarea podului și pasajului de la Ițcani, care se poate realiza doar 

cu închiderea circulației pe ambele sensuri, ceea ce va determina disconfort în trafic în întreg 

municipiul.  

 

  Dl Primar solicită spijinul d-lui Girigan și a consilierilor locali interesați să participe la 

comandamentele pentru realizarea acestor lucrări, precizează că sunt variante de deviere a 

traficului pentru a evita blocajele. 

 

  Dl Seredenciuc întreabă dacă există o estimare privind amenajarea gropii de gunoi de la 

Moara. 

 

   Dl Primar precizează că titularul proiectului este Consiliul Județean, municipalitatea are 

niște costuri suplimentare de gestionare respectiv depozitare, reîncărcare, transport al deșeurilor 

pentru a căror recuperare se poate adresa instanței. Din informațiile de la Consiliul Județean 

groapa de gunoi de la Moara va fi funcțională începând cu 1 iulie 2015. 
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  Dl Sfeclă mulțumește pentru includerea în principalele proiecte de investiții la punctul 9 este 

prevăzută suma necesară pentru achiziționarea a 5 microbuze pentru TPL și amintește că în data 

de 06.11.2014 a fost depusă la Primăria municipiului Suceava o adresă din partea S.C. Transport 

Public Local S.A. Suceava, în urma unei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor din care făcea 

parte împreună cu dl. Brădățan și dl. Păduraru în care s-a făcut o analiză pertinentă a uzurii 

parcului auto și s-a solicitat achiziționarea unui număr minim de 5 microbuze și 5 autobuze pentru 

o bună desfășurare a activității de transport public în municipiul Suceava.    

 

  Dl Barbă solicită ca la stabilirea priorităților pentru infrastructură să se facă o evaluare a 

impactului neutilizării șoselei de centură. 

 

  Dl Roibu menționează că intenționează să propună un amendament referitor la numărul 

abonamentelor subvenționate acordate elevilor și întreabă dacă acesta poate fi făcut la acest 

proiect de hotărâre. 

 

  Dl Primar precizează că un astfel de amendament trebuie propus și supus la vot la Proiectul 

de hotărâre privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului 

– cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, dacă va mai fi necesar 

suma poate fi suplimentată prin rectificare bugetară. 

 

  Dl Prorociuc amintește că și în bugetul anul trecut au fost incluse proiecte de investiții, 

proiecte care ulterior au fost retrase în speranța că execuția bugetară în 2015 să fie de 80 – 90% și 

situația anului anterior să nu se repete.  

 

   Dl Primar precizează că bugetul anului 2015 este unul îndestulător pentru partea de 

funcționare și nu vor mai fi necesare rectificările de anul trecut deoarece s-a schimbat 

metodologia de calcul a veniturilor proprii s-a putut face un buget mai mare decât cel al anului 

trecut, fără a fi condiționați de acesta. 

 

  Dl Brădățan speră ca la votarea bugetului anului 2015 să fie o majoritate de 22 voturi în 

Consiliul Local pentru a binele sucevenilor. Mulțumește în mod oficial din partea conducerii 

Spitalului Județean Suceava și alături de dl. dr. Cîrlan pentru înțelegerea d-lui. Primar și a 

consilierilor locali pentru investiția în extinderea și modernizarea UPU, respectiv continuarea 

activității de implantare de stent - uri la Unitatea de Coronarografie astfel încât să se poată oferi 

niște standarde de calitate actului medical mult peste ceea ce oferă alte spitale județene. 

 

  Dl Mocanu consideră că a revenit în Consiliul Local de acum 5 ani în urmă când PDL – ul 

avea 16 voturi, acum are 14 voturi, îi asigură pe consilierii locali aflați la primul mandat care își 

fac probleme de această schimbare de anul trecut până acum că „ați trecut la cei care v-au oferit 

lapte și miere din 2008 până în 2012, singura vină a sucevenilor a fost că nu și-au dat seama că în 

anul 2012 puteți să le schimbați voturile și le-ați schimbat, ei au vota într-un fel în 2012, voi acum 

ați creat majorități împotriva voinței lor, dar o să-i pedepsiți și o să le faceți o execuție bugetară 

foarte bună, va fi lapte și miere, vă urez succes”.  

 

  Dl Cîrlan propune un amendament, respectiv suplimentarea sumei prevăzută pentru 

Grădinița „Țăndărică” pentru achiziționarea unei centrale termice pe gaz metan motivat de faptul 

că apa caldă și agentul termic nu este furnizat la temperatura corespunzătoare. 
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  Dl Primar propune amânarea aceste propuneri pentru o viitoare rectificare bugetară, însă 

susține funcționarea grădiniței racordată la sistemul centralizat.  

 

  Dl Cîrlan retrage amendamentul, și mulțumește pentru sprijinul acordat Spitalului Județean 

Suceava, atât Unității de Primiri Urgențe cât și Unității de Coronarografie. 

 

  Dl Roibu solicită sprijinul d-lui Primar în amenajarea unui club al bătrânilor în Cartierul 

Zamca. 

 

  Dl Primar precizează că este de acord cu această inițiativă, costurile de amenajare sunt 

minime, după acea reglementare patrimonială cu Termica, aceasta va fi demarată.  Este pregătit 

un club pentru pensionari și în piața din Burdujeni. 

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

  VOT: DA -22 
 

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

  Dl Primar mulțumește pentru votul acordat.   

   

 

 

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia 

„Nașterea Domnului” - Catedrala Ortodoxă Suceava - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 
 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. În bugetul pentru anul 2015 la Capitolul Culte a 

fost prinsă o sumă mai consistentă 2.860.000 lei, din care 1.000.000 lei pentru Parohia „Nașterea 

Domnului” - Catedrala Ortodoxă Suceava, sumă cu care se speră ca în toamnă să se realizeze 

sfințirea. În concordanță cu discuțiile purtate cu consilierii la fundamentarea bugetului, restul 

cultelor vor primi sprijin financiar în luna februarie deoarece pe lângă cererea de finanțare, 

potrivit OG nr. 82/2001 trebuie întocmit un dosar.     

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 21 

           ABȚ - 1 

                             

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliției 

Locale Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv potrivit legii s-a stabilit o sumă de 24 lei / 

zi / persoană pentru cei 138 de polițiști locali angajați la Poliția Locală Suceava. Această inițiativă 

constituie un început, se intenționează identificarea modului de acordare a niște drepturi 

suplimentare și altor categorii defavorizate din Primărie, Direcția Domeniului Public, Direcția 



9 

 

 

 

  

 

Administrația Piețelor, cei care sunt în general personal contractual, însă din păcate nu există baza 

legală. S-a reușit pentru Poliția Locală prin acest proiect de hotărâre, suplimentarea veniturilor, 

există plafonul de salarii pentru a da acești bani și se poate pretinde și performanță din partea 

polițiștilor, motivat și de faptul că aceștia lucrează în tandem cu angajați ai altor structuri ale 

statului care beneficiază de salarii duble.        

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Dl Crețu menționează că la acest proiect de hotărâre nu votează. 

 

  Dl Viceprimar Harșovschi menționează că susține acest proiect de hotărâre, pentru unii 

polițiști locali acordarea acestei norme de hrană presupune majorarea salariului cu 80 – 90%, se 

dorește găsirea de astfel de soluții pentru toți angajații contractuali ai Primăriei municipiului 

Suceava. Propune însă implicarea Poliției Locale în sancționarea spre exemplu a conducătorilor 

auto care parchează autocare, microbuze, vole pe spațiile verzi, a grupurilor de tineri care 

deranjează pe la asociațiile de proprietari și altele. 

 

  Dl Seredenciuc completează cele menționate anterior cu interzicerea circulaţia căruțelor. 

 

  Dl Primar menționează că există un proiect aflat în dezbatere publică pe această temă și 

sugerează formularea de amendamente. 

 

  Dl Grosar consideră că polițiștii locali merită mulțumiri pentru activitatea de până acum, iar 

în aceste condiții polițiștii locali au o motivație suplimentară pentru a-și face mai bine treaba. 

 

  Dl Păduraru întreabă dacă sumele necesare acordării acestei norme de hrană sunt de la 

Guvern sau din Bugetul local. 

 

  Dl Primar precizează că suma necesară este din Bugetul local, Guvernul a permis, potrivit 

legii prevederea lor.  

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 21 

                                       

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 

251.214/12.03.2014 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal 

aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru 

medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină 

generală și dentară din unitățile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL nr. 

52/27.02.2014  – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv suma prevăzută crește cu 160.669 lei, 

valoarea totală pe anul 2015 fiind de 1.641.959,04 lei.  

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 22 

                       

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte 

din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la 

Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările și completările ulterioare – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre care se referă la bunuri date în administrare la S.C. 

ACET S.A. Suceava, suntem în faza de inventariere a patrimoniului, iar aceste completări sunt 

binevenite.  

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Dl Roibu informează că Curtea de Conturi a impus S.C. ACET S.A. să realizeze o 

inventariere mai strictă a unor bunuri care nu erau prinse în situații.   

 

  Dl Primar solicită d-lui Director Jitariuc să-l contacteze pe dl Groza pentru clarificarea celor 

sesizate de dl Roibu. 

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 22 

                       

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind concesionarea și stabilirea prețului pentru 

concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren proprietate privată a 

municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Republicii nr. 8, în vederea extinderii 

spațiului autorizat cu AC nr. 83/2014 cu un windfang și amenajare alee de acces - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 
 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 21 

           ABȚ - 1 

                             

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără 

licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată 

în municipiul Suceava, Str. Luceafărului nr. 22, în vederea extinderii unui spațiu de locuit 

cu un balcon în proiecția balcoanelor existente - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 22            

                             

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără 

licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată 

în municipiul Suceava, Str. Lt. Mircea Damaschin nr. 12, în vederea extinderii unui spațiu 

de locuit cu un balcon simetric cu cele existente la parterul blocului - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 22            

                             

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără 

licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată 

în municipiul Suceava, Str. Gheorghe Doja nr. 107, în vederea extinderii unui spațiu de 

locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – 

discuții în plen.  

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 21 

           ABȚ - 1 

                             

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără 

licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată 

în municipiul Suceava, Str. Florilor bloc MES, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu 

un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 
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  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – 

discuții în plen.  

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 21 

           ABȚ - 1 

                             

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără 

licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată 

în municipiul Suceava, Str. Mihai Viteazul nr. 17, în vederea amenajării unui acces la 

apartamentul 1 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 22            

                             

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi contractuale - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, iar în calitate de inițiator face o modificare 

respectiv, în Statul de funcții, la ultima poziție de la Serviciul asociații de proprietari – inspector 

de specialitate gradul II în loc de debutant. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 22            

                             

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități pentru transportul public 

local și aprobarea contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public 

local de călători – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, în buget a fost aprobată suma de 5.200.00 lei 

subvenție pentru transportul public de călători, ca și în anul trecut în contract se regăsesc 

categoriile de persoane care beneficiază de facilități la transport, respectiv elevi, studenți, 50% 

reducere la pensionari, și clelelalte categorii prevăzute de lege, numărul de persoane estimat în 
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fiecare lună este aproape de cel realizat în anul 2014, iar pe baza formulei de calcul s-a ajuns la 

suma prevăzută în buget. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Dl Roibu propune un amendament la Contractul – cadru de acordare a subvenției pentru 

transportul public local de călători la art. 4 alin.3 – numărul estimativ de unităţi de transport,   

majorarea numărului lunar estimat al elevilor cu câte 100 de persoane în lunile februarie, martie, 

aprilie, mai, iunie, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie.   

 

  Dl Primar consideră rezonabilă majoararea propusă de dl Roibu. 

 

  Dl Vornicu menţionează că în această lună nu a fost prevăzută niciun fel de subvenţie la 

TPL, ţinând cont că este aproape sfârşitul lunii, adică nu se pot elibera abonamente începând din 

30.01.2015. 

 

  Dl Primar precizează că începând de luni 02.02.2015 TPL va elibera abonamente 

subvenţionate, motivat de faptul că trebuie făcută comunicarea bugetului la Finanţe, la Prefectură.  

 

   Dl Vornicu menţionează că în cadrul Consiliilor de administraţie la şcoli reprezentanţii 

părinţilor au ridicat această problemă a imposibilităţii achiziţionării de abonamente subvenţionate  

o lună sau două pe an.  

 

  Dl Primar precizează că această situaţie datorează se faptului că se lucrează pe bugete 

anuale. 

 

  Dl Roibu solicită plata la timp a subvenţiei la S.C. TPL S.A. pentru e evita blocajele 

financiare. 

 

  Dl Primar precizează că anul trecut s-au plătit aproximativ 43 de miliarde, luna aceasta 3 

miliarde, după rectificare pot fi date alte sume.      

 

  Dl Viceprimar Harșovschi precizează că acest proiect de hotărâre este foarte aşteptat de 

beneficiari. Consiliul Local aprobă abonamentul pentru elevi de 15 lei, pentru pensionari de 33 de 

lei pe lună şi beneficiază de transport gratuit persoanele care se încadrează în prevederile legale, 

50% reducere pentru donatorii de sânge, etc.  Se aprobă un proiect demarat din mandatul 2008 – 

2012 elevii plătesc 15 lei pentru abonametul lunar pe tot anul caledaristic, iar studenţii vor plăti 

15 lei lunar pentru un abonament doar pe perioada anului universitar. Susţine acest proiect de 

hotărâre şi informează părinţii că începând cu 01.02.2015 vor putea achiziţiona abonamente 

subvenţionate.  

 

  Dl Primar informează că şi în acest an s-a prin în buget la Capitolul Învăţământ 350.000 lei 

pentru bursele elevilor, urmând ca şcolile să stabilească criteriile pentru toate categoriile de burse. 

 

  Dl Păduraru întreabă dacă nu poate fi încheiat un act adiţional la Contractul de subvenţie 

pentru a evita aceste situaţii în care nu pot fi acordate abonamente subvenţionate. Datorită plăţii 

cu întârziere a subvenţiei s-au plătit aproximativ 2 miliarde de lei vechi penalităţi S.C. TPL S.A. 

nu a putut încheia anul pe profit.   
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   Dl Primar precizează că execuţia bugetului de funcţionare este anuală, nu pot fi angajate 

cheltuieli fără a fi bugetul aprobat, actul adiţional nu este un contract multianual. Cât priveşte 

acele penalităţi, au fost perioade din an, spre exemplu luna aprilie 2014 în care am fost pe zero. Şi 

Primăria plăteşte penalităţi, este o problemă care afectează deopotrivă, dacă facem tot posibiliul 

să plătim la termen, şi vom face, la TPL, Primăria va înregistra plăţi restante şi va plăti penalităţi, 

deci nu este niciun câştig la nivelul bugetul Consiliului Local. Dintr-un punct de vedere este mai 

delicat să plăteşti penalităţi la Primărie ca instituţie publică decât la o societate comercială. 

Municipalitatea face tot posibilul, sunt astfel două repere, respectiv 01.04.2014 şi sfârşitul anului 

2014 când din păcate nu a fost acea doisprezecime în buget şi au mai rămas câteva miliarde de 

plătit la TPL, bani pe care i-am avut la începutul anului dar nu i-am putut plăti.           

 

  Se supune la vot amendamentul propus de dl Roibu, respectiv majorarea numărului 

lunar estimat al elevilor cu câte 100 de persoane în lunile februarie, martie, aprilie, mai, 

iunie, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie la art. 4 alin.3 din Contractul – cadru 

de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători: 

  VOT: DA – 22 
 

  Amendamentul  a fost aprobat.   
 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat: 

   VOT: DA – 22 
 

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre de aprobare a Raportului semestrial de evaluare a 

capacității de apărare împotriva incendiilor pentru municipiul Suceava – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

   

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, programul de măsuri este bun, mai este însă nevoie 

de dotări și la Serviciul pentru situații de urgență, motiv pentru care au fost prevăzute sume în 

buget. Solicită sprijinul consilierilor locali deoarece este necesară punerea în aplicare a Planului 

de intervenții în cazul incendiilor în Bazar, un Plan impus de ISU, pentru a preîntâmpina un 

dezastru ca cel de la Centrului comercial Rozita sau cel de la Seminarului Teologic. Astfel există 

posibilitatea redistribuirii unor chioșcuri pentru a respecte prevederile impuse de lege.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Dl Barbă întreabă dacă există o situaţie a spațiilor care aparțin municipalității și care nu sunt 

autorizate PSI. 

 

  Dl Primar precizează că primul exemplu îl constituie Bazarul Suceava, pentru toate spațiile 

în autorizația de construire este solicitat avizul ISU. 

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   VOT: DA – 22 
 

  Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi 

desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2015 și crietriile specifice de evaluare – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că a 

convocat o ședință extraordinară a Comisiei Locale de Ordine Publică la care au participat 

Viceprimarii municipiului Suceava și o parte dintre consilieri, șeful Poliției Municipale, șeful 

Poliției Locale, dl. Bucur – consilierul Primăriei pe linie de romi ca și mediator, dl. Cimpoeșu – o 

parte vătămată în acea situație delicată din conflictul de pe strada Mirăuți. Consideră că în urma 

discuțiilor s-a ajuns la un compromis, un armistițiu, deoarece pe lângă problemele reale existente 

acolo, de administrare a spațiului locativ al romilor, și a problemelor pe care le creează aceștia în 

zonă, este o problemă tensionată de natură interetnică între dl Cimpoeșu care se consideră 

reprezentantul străzii, a locuitorilor care se tem și romii din zonă. Urmează ca săptămâna viitoare 

să aibă loc o nouă întâlnire, pentru a găsii soluții concrete. Pe lângă această problemă de tensiune 

interetnică, mai amintește și alte probleme curente legate de curățenie, dezordine, locuit fără 

forme legale pe care Primăria trebuie să le gestioneze. Va fi stabilit și un reprezentant al romilor, 

cu dl Bucur și cu dl Cimpoeșu cu care Primăria, Poliția Locală, Poliția municipiului și 

Jandarmeria să țină legătura. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Dl Viceprimar Harșovschi consideră că este o problemă importantă, în cadrul acestei ședințe 

dl Cimpoeșu acuză că îi este pusă viața în pericol de niște cetățeni de etnie romă. În cadrul 

Comisiei s-a luat stabilit o nouă întâlnire, trebuie purtate discuţii cu cât mai mulţi cetăţeni din 

zonă, Poliţia municipiului şi Poliţia Locală să facă patrule mai dese pentru că este vorba de 

siguranţa unor oameni, implicarea instituţiilor statului are rolul de a aplana, de a media deoarece 

este şi o situaţie socială în zonă. Trebuie avut în vedere şi aspectul viitor al situaţiei, respectiv 

interzicerea realizării de contrucţii fără autorizaţie, sunt lucruri care au fost tolerate dar ele nu 

trebuie să se amplifice nici prin violenţe nici prin ameninţări. Cu o mediere bună şi cu participarea 

instituţiilor statului Poliția Locală, Poliția municipiului, Jandarmeria Garda de Mediu, Direcţia de 

Sănătate Publică, Disciplina în construcţii, Direcţia de Asistență Socială şi reprezentanţilor 

părţilor se doreşte găsirea unei soluţii în zonă, dacă va fi cazul se va constitui şi o comisie la 

nivelul Consiliului Local, trebuie asigurată siguranţa cetăţenilor indiferent de etnia lor.        

 

  Dl Prorociuc solicită secretariatului ca consilierii locali să fie anunţaţi referitor la aceste 

comisii şi comandamente pentru ca cei interesaţi să participe. Referitor la proiectul de hotărâre 

sesizează fatul că s-a strecurat o greşeală, respectiv la Planul la Capitolul II şi Capitolul IV şi 

pentru anul 2015 figurează obiectivele stabilite pe anul 2014. Consideră utilă inaugurarea unui 

număr unic al Poliţiei Locale Suceava, promovat prin campanie adecvată în media locală, astfel 

încât cetăţenii municipiului Suceava să-l folosească dacă întâmpină probleme, respectiv parcări 

neregulamentare, gunoi aruncat în locuri neamenajate, afişaj stradal neadecvat, construcţii ilegale, 

etc.  

 

  Dl Primar susține propunerea d-lui Prorociuc, instituirea unui număr telefonic de urgență la 

Poliția Locală nu implică costuri suplimentare. În ceea ce privește Comisia de Ordine Publică 

Locală, sunt convocați consilierii desemnați de Consiliul Local, în calitate de invitat poate 

participa oricine.  

 

  Dl Tătăranu consideră că soluția legală care se impune în acest caz este demolarea 

construcțiilor neautorizate, ilegal construite.   
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  Dl Seredenciuc atrage atenția asupra faptului că pot exista acuzații de discriminare față de 

comunitatea romilor. 

 

  Dl Arămescu precizează că legea este făcută pentru toți cetățenii statului indiferent de etnia 

fiecăruia, iar singurul mediator în astfel de situații trebuie să fie doar legea. Construcțiile ilegale 

neautorizate trebuie demolate. Măsurile de sprijin social acordat membrilor comunității romilor ar 

trebui limitate, aceștia trebuie încurajați să muncească. Lipsa actelor de identitate invocată de 

romi nu îi absolvă de răspundere.  

 

  Dl Seredenciuc întreabă dacă acești cetățeni au acte de identitate. 

 

  Dl Primar precizează că aproximativ 55 de persoane au acte în ordine, însă o singură 

construcție din anii 1990 care este cât de cât în ordine din punct de vedere urbanistic, restul s-au 

extins și nu au atorizații de construire. Din punct de vedere al domiciliului stabil în zonă, copiii 

acestui Hagiu Toader 11 la număr, au și ei câte 11 copii, toți au buletin de Suceava. În cadrul 

Comisiei s-a încercat rezolvarea acestei probleme de tensiune interetnică, restul problemelor 

locative urmează a fi rezolvate. 

 

  Dl Seredenciuc consideră că nu pot fi eliberate 50 de cărți de identitate la o singură adresă de 

domiciliu. 

 

   Dl Primar precizează că această problemă este una istorică, persoanele în cauză sunt copiii 

și nepoții familiei Hagiu Toader. 

 

  Dl Grosar consideră că Suceava nu este gazda unui conflict interetnic, în zonă este un 

conflict între vecini cu niște probleme punctuale. 

 

  Dl Arămescu solicită să se facă o analiză mai amplă a persoanelor asistate social, legile 

trebuie să fie clare, simple și să se adreseze tuturor cetățenilor.  

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   VOT: DA – 22 
 

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 18 Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2014 

înregistrată sub nr. 250.197/19.01.2015;  
 

  Dl Primar prezintă Informarea privind activitatea Direcției de Asistență Socială.  

 

  S-a luat act de cele prezentate. 

 

 

PUNTCUL 19 Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul 

Local al municipiului Suceava sub nr. 9/20.01.2015;  
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  Dl Primar prezintă Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică din data de 16.01.2015. 

Problema care rămâne este cea legată de numărul necesar al polițiștilor locali care să asigure 

patrula completă pe toate cartierele municipiului Suceava, respectiv 40 de polițiști locali.  

 

  Dl Prorociuc felicită Poliția Locală pentru activitate, respectiv majorarea numărului 

amenzilor aplicate de la 241 în 2013 la 1.247 în anul 2014 și solicită dispunerea unui polițist local  

în zona Palatului Finanțelor în intervalul orar 09 – 13. Consideră că ar trebui verificate și 

inventariate vehiculele fără stăpân sau abandonate din municipiul Suceava astfel încât ar vor fi 

eliberate locuri de parcare. 

 

  Dl Seredenciuc precizează că procedura în cazul ridicării vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate este una foarte greoaie ce necesită timp. Ridică problema autovehiculelor expuse spre 

vânzare și parcate ilegal în zona Moto Velo. 

 

  Dl Viceprimar Harșovschi completează cele menționate de dl Seredenciuc cu zona Bisericii 

Sfântul Andrei, Bisericii Sfântul Dumitru, etc. și revine cu rugămintea către Poliția Locală – 

Serviciul rutier să ia măsurile ce se impun pentru mașinile, în special mașinile mari parcate pe 

spațiile verzi: tiruri, autobuze parcate în zona ITM, vole, buldoescavatoare în zona Moldova, 

aceste mijloace de transport la autorizarea la ARR depun o declarație că au loc de parcare.    

 

  Dl Roibu amintește că în acest an va fi dezvoltat un proiect referitor la parcările de reședință 

cu proiectul pilot Cartierul Zamca.  

 

  S-a luat act de cele prezentate. 

 

 

PUNCTUL 20 Petiția formulată de: Ciobanu Nina, Daniliuc – Ciobanu Corneliu – Petru, 

Țiganaș Angela, Moțpan Rodica și Câmpan Tatiana înregistrată la Primăria municipiului 

Suceava sub nr. 33.238/01.01.2015; 

 

  Dl Primar menționează că este un Raport al serviciului de specialitate, s-a tratat această 

problemă cu toată responsabilitatea după ce am fost puși în fața faptului împlinit, că o serie de 

oameni au construit înainte de anul 2009 când a fost aprobat acest PUZ. Acest PUZ a respectat 

toate prevederile impuse de lege, au avut loc minim 5 dezbateri publice și consultări cu toți 

proprietarii de terenuri din zonă, în urma cărora, oamenii au solicitat ca Primăria să le asigure 

utilitățile: străzi, parcări, apă, canalizare, iluminat, gaz metan. Din păcate sunt proprietari care 

pentru realizarea acestui fapt trebuie să cedeze o suprafață de teren. Revocarea parțială a PUZ – 

ului solicitată în această petiție este imposibilă, iar realizarea unui nou PUZ presupune 

parcurgerea etapelor prevăzute de lege, însă de va ajunge tot în același punct, în care unii 

proprietari de teren vor fi afectați pentru asigurarea utilităților.   

 

  Dl Barbă „domnule Primar vă consider direct resposabil față de toate problemele de 

urbanism din municipiul Suceava și asta pentru că consider că nu ați făcut tot posibilul să avem 

un PUG nou”. 

 

  Dl Primar menționează că speră ca în acest an să fie definitivat PUG – ul. În ceea ce privește 

culpa aceasta este comună, și dl Barbă a votat documentațiile de urbanism din zona Laniște. 

 

  Se supune la vot punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate: 

  VOT: DA - 15 
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                       ABȚ - 7 

 

   Consiliul Local și-a însușit punctul  vedere exprimat în Raportul serviciului de 

specialitate. 

 

 

Raport de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarului public de conducere – 

Secretar municipiu – dl. Ioan Ciutac. 

 

   Dl Prorociuc întreabă de ce la punctul 10 - Abilitati de mediere si negociere, dl. Primar a 

atribuit nota 4. 

   

   Dl Primar menționează că este necesar în Consiliul Local sunt necesare abilități de 

comunicare mai bune, atrage însă atenția asupra faptului că nu s-a înregistrat nicio hotărâre 

atacată de Prefectură.    

 

   Se supune la vot Raportul de evaluare a performanțelor individuale ale 

funcționarului public de conducere – Secretar municipiu – dl. Ioan Ciutac. 

   VOT: DA – 22 

 

   Raport de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarului public de 

conducere – Secretar municipiu – dl. Ioan Ciutac a fost aprobat.  

 

   Dl Secretar mulțumește pentru votul acordat și asigură de o bună colaborare în 

continuare. 

 

 

Informare privind efectuarea concediului de odihnă a Primarului municipiului Suceava dl. 

Ion Lungu în perioada 30.01.2015 – 13.02.2015.  

 

   Dl Primar informează potrivit Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale faptul că 

în perioada 30.01.2015 – 13.02.2015 se va afla în concediu de odihnă, iar atribuțiile îi sunt 

delegate d-lui Viceprimar Doroftei.  

 

  S-a luat act de cele prezentate. 

 

 

PUNCTUL 21 Diverse. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi amintește că potrivit Regulamentului de Orgnizare și 

Funcționare a Consiliului Local al municipiului Suceava „consilierii se pot constitui în grupuri în 

funcție de partidele sau alianțele politice pe listele cărora au fost aleși dar nu mai puțin în număr 

de 3, cei care nu îndeplinesc condiția la numărul 1 se pot asocia, iar în cazul fuzionării a două sau 

mai multe partide în Consiliul Local care au deja grupuri pot forma un grup distinct. Totodată 

numărul de locuri care revine fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți se stabilește 

de Consiliul Local în funcție de ponderea acestora în consiliu”. ”Cu fuziunea care funcţionează de 

două zile a Partidului Naţional Liberal şi pe Registrul Partidelor Politice, menţionez că aceasta a 

fost prima şedinţă la care am participat oficial în calitate de membru PNL, fac o propunere pentru 

reaşezare a grupurilor, PNL grupul cel mai mare care funcţionează cu 10 consilieri PNL şi 

respectiv 4 consilieri independenţi afiliaţi să stea de o parte şi alta a mesei 7 şi 7, urmând în 
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continuare pe partea stângă grupul PSD şi ceilalţi 2 domni consilieri. Ordinea în interiorul 

grupului poate fi stabilită de fiecare grup. Aceasta este propunerea şi vă rog să o supuneţi la vot”.           

 

    Dl Secretar propune ca dacă există o propunere concretă să fie făcută, sau fiecare grup 

până la şedinţa viitoare dacă are o propunere de mutare a unui consilier să o prezinte.   

 

    Dl Viceprimar Harşovschi prezintă ordinea propusă: pe partea dreaptă: dl Doroftei, dl. 

Roibu, dl Prorociuc, d-na Enea, dl Creţu, dl Ungurian, dl Cîrlan, dl Vornicu, dl Mocanu, dl Sfeclă, 

dl. Păduraru iar pe partea stângă: dl Harşovschi, dl. Seredenciuc, dl Onofrei – Răileanu, dl Barbă, 

dl. Monacu, dl Arămescu, dl Tătăranu, dl Vîrvara, d-na Cocriş, dl Grosar, dl Brădăţan şi dl 

Girigan.      

 

    Dl Mocanu - ”cred consideră că nu are nicio importanţă unde sunt locurile şi cred că cu 

cât veţi fi mai în faţă cu atât veţi arăta ce veţi putea iar cetăţenii vor vedea cum aţi furat votul lor, 

aţi manipulat votul lor şi aţi schimbat majoritatea împotriva votului, deci începeţi Suceava 

lucrului bine făcut şi vă doresc succes”.       

 

    Dl Seredenciuc consideră că discuţia nu trebuie dusă în sfera politicului, însă aminteşte 

d-lui Mocanu că este independent pe o lege declarată neconstituţională, deci nu ar mai trebui să 

facă parte din Consiliul Local. 

 

     Dl Mocanu precizează că este independent în respectul votului cetăţenilor, cetăţenii nu 

i-au dat vot PDL. 

 

    Dl Sfeclă consideră că aşezarea la masă trebuie trebuie stabilită de liderii grupurilor 

PSD, PNL, PDL şi independenţi.  

 

    Dl Arămescu propune să fie aşezat în stâng d-lui Primar. 

 

     Dl Viceprimar Doroftei întreabă dacă propunerea va fi supusă la vot. 

 

    Dl Secretar precizează că pot fi formulate mai multe propuneri, iar dacă prima este 

aprobată restul nu se mai supun la vot.  

 

    Dl Sfeclă propune ca în partea stângă să fie aşezaţi consilierii grupului PSD şi 

consilierii independenţi dacă doresc.   

 

    Se supune la vot propunerea d-lui Viceprimar Harşovschi, respectiv, pe partea 

dreaptă: dl Doroftei, dl. Roibu, dl Prorociuc, d-na Enea, dl Creţu, dl Ungurian, dl Cîrlan, dl 

Vornicu, dl Mocanu, dl Sfeclă, dl. Păduraru iar pe partea stângă: dl Harşovschi, dl. 

Seredenciuc, dl Onofrei – Răileanu, dl Barbă, dl. Monacu, dl Arămescu, dl Tătăranu, dl 

Vîrvara, d-na Cocriş, dl Grosar, dl Brădăţan şi dl Girigan.      

    VOT: DA - 14  

                            NU -  5 

                            ABŢ- 3 

 

   Propunerea a fost aprobată. 

 

   Dl Seredenciuc invită pe dl Dîrja să ia cuvântul. 
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   Dl Dîrja reprezentantul Asociaţiei de Proprietari nr. 44 supune atenţiei o serie de probleme 

din Cartierul Burdujeni, respectiv: 

- câinii fără stăpân, gunoi, străzi, tortuare, spaţii verzi şi parcuri distruse cu bună ştiinţă, respectiv 

str. Gheorghe Doja de pe care s-au tăiat toţi teii. 

- Solicită încheierea de contracte individuale cu furnizorii de utilităţi CET şi Bioenergy. 

- Solicită analiza apei potabile care are o calitate deplorabilă, este plătită ca apă potabilă însă 

potrivit parametrilor este apă industrială. 

  Invită pe dl Primar la şedinţa Asociaţiei de Proprietari nr. 44 în data de 09.02.2015, 

precizează că va face o petiţie referitor la cele sesizate şi va aştepta un răspuns scris. 

 

 

   Dl Seredenciuc declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 29 ianuarie 2015 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru 

participare.    

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      SECRETAR MUNICIPIU 

           VIOREL SEREDENCIUC                                                                Jr. IOAN CIUTAC      
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