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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 13 martie 2015
Dl Arămescu, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr.
595/10.03.2015, pentru data de 13.03.2015, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 18 consilieri locali din numărul total de 23
de consilieri în funcţie. Lipsesc: dl. Cîrlan, d-na. Cocriș, d-na. Enea, dl. Mocanu. Întârzie dl.
Tătăranu.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac și d-na. Violeta
Bujorean – şef Serviciul acte administrative, relaţii publice.
Din partea mass-media participă reprezentanţi ai presei scrise şi ai televiziunilor locale.
Dl Arămescu prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:
1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar a
bunurilor imobile terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Municipiului Suceava –
inițiator Primarul municipiului Suceava;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava, S.C. Dedeman
S.RL. și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava - inițiator Primarul municipiului
Suceava;
VOT: DA – 18
Ordinea de zi a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităților de învățământ
preuniversitar a bunurilor imobile terenuri și clădiri aparținând domeniului public al
Municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre cu precizarea că acesta propune darea în
administrarea unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor imobile terenuri și clădiri
aparținând domeniului public al Municipiului Suceava până la data de 31.12.2015 cu
posibilitatea prelungirii termenului. Urmează ca până la sfârșitul anului, împreună cu consilierii
locali să se realizeze analiza ternurilor de sport aflate în administrarea școlilor și care pot fi puse
la dispoziția comunității din cartierul respectiv. Pentru aprobarea acestui proiect de patrimoniu
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sunt necesare 16 voturi, este un proiect necesar deoarece nu sunt încheiate contracte de dare în
administrare pe anul 2015 nici pentru terenuri nici pentru clădiri.
A venit dl. Tătăranu – sunt prezenți 19 consilieri locali.
Comisiilie de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava, S.C.
Dedeman S.RL. și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava - inițiator Primarul
municipiului Suceava;
Dl Primar mulțumește pentru votul acordat, și precizează că acest proiect de hotărâre
propune asocierea între Municipiul Suceava, S.C. Dedeman S.RL. și Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentară Suceava pentru realizarea terenului de tenis.
Comisiilie de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Viceprimar Harșovschi mulțumește pentru votul acordat și face o remarcă referitor la
proiectul de hotărâre anterior, acesta nu s-a modificat cu nimic față de data trecută când nu s-a
votat, s-a greșit iar greșeala a fost asumată, important este că de acum școlile vor avea terenurile
în administrare până la sfârșitul anului și între timp să se găsească soluții, de comun acord,
pentru deschiderea terenurilor de sport, fotbal, handbal, tenis de câmp, etc. Consideră oportun
acest proiect de hotărâre pentru a putea da în administrare, temporar o suprafață de teren celor
care vor să investească în municipiul Suceava și în parteneriat cu municipalitatea să redea
sucevenilor un teren de tenis de câmp.
Dl Arămescu felicită în mod public această firmă care are inițiativă și dorește ca acesta
să fie un exemplu și pentru alte societăți care au potențial de a întoarce un serviciu comunității de
unde au obținut profit.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Primar invită consilierii locali la Sala 24 la o ședință informală pe marginea Caietului
de sarcini pentru salubritatea menajeră, pentru ca acesta să fie supus aprobării în ședința ordinară.
Dl Arămescu consideră necesară impunerea unor condiții pentru societatea Pfeiffer, sau
ca un departament din cadrul Primăriei să urmărească desfășurarea lucrărilor realizate de această
societate și calitatea acestor lucrări.
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Dl Primar amintește că începând cu data de 3 martie s-au reluat comandamentele cu
firma Pfeiffer, participă și domnii Viceprimari și specialiștii din Primărie, s-a trecut la amendarea
acestei societăți iar activitatea pe care o desfășoară este monitorizată. Contractul existent este unul
atipic, încheiat cu Consiliul Județean și cu S.C. ACET S.A., municipalitatea este doar beneficiarul
final. Au fost aplicate amenzi, dl Viceprimar Harșovschi s-a ocupat de această problemă pe
salubritate. Invită consilierii locali interesați să participe marți la ora 8.00 la comandament,
solicită sprijin deoarece urmează ca în acest an să se intervină în peste 200 de străzi.
Dl Arămescu declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava din data de 13 martie 2015 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.
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