
1 

 

 

 

  

 

   

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 26 MARTIE 2015  
 

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

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

876/20.03.2015, pentru data de 29.01.2015, ora 14.00
 
în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 18 consilieri locali din numărul total de 23 

de consilieri în funcţie. Lipsesc: dl. Brădățan, dl. Cîrlan, dl. Monacu și dl. Mocanu. Întârzie dl. 

Barbă. 

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

Elisabeta Văideanu, d-na. Cerasela Crețu, dl. Mihail Jitariuc, dl. Mihai Hostiuc, 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. Carmen Corduș – Șef Serviciul contabilitate, d-

na. Xenia Bodor – Șef Serviciul urbanism, d-na. Mihaela Sireteanu – Șef Birou finanțare 

învățământ preuniversitar, d-na Mirela Sofian – şef Birou buget, dl. Gabriel Petruc – consilier 

BALT.  

     Mai participă dl Cristian Moroșanu reprezentantul Asociaţiei Chinologice Suceava și dl. 

Anchidin. 

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

    
  Dl Arămescu prezintă ordinea de zi a şedinţei şi le supune la vot: 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 26.02.2015 și 

13.03.2015; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 

2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de 

Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Județeană 

„Sportul pentru toți” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Promotorii 

Bucovinei” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația 

Lumină Lină Suceava - „Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără 

adăpost din Suceava – Sfânta Vineri” - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația 

Filantropică „FARA” România – Centrul de Recuperare Emanuel Suceava - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului 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, pentru anul 

2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de 

investiții „Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Mușat” - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețele   

termoficare și puncte termice – Obiective: 1. Înlocuire racord termic P.T. Gară spre ANL str. 

Jean Bart – str. Nicolae Iorga; 2. Reabilitare rețea agent termic primar traseu C33 – C34 

cartier Obcini, str. Gavril Tudoraș; 3. Racord termic circuit primar P.T. Cuza Vodă 'H'; 4. 

Racord termic circuit primar P.T. Cuza Vodă 'I', din municipiul Suceava” - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul 

proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului 

Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul 

proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – Stredie Gheorghe - iniţiatori Primarul 

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

Doroftei; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea 

bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava;  

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava a unor parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava în vederea 

amplasării unui punct de informare turistică, fără scop lucrativ, în parcul Universității din 

municipiul Suceava și realizarea unei alei de acces la acest punct - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către RNP – Romsilva prin Direcția Silvică 

Suceava a unei suprafețe de 3,44 ha fond forestier proprietate publică a municipiului Suceava 

- iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

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

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 46, 

în vederea extinderii spațiului comercial existent - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 12, pentru 

extinderea unui spațiu de locuit în vederea schimbării destinației acestuia în cabinet 

stomatologic - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

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

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

Profesor Leca Morariu nr. 11A, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a 

studiului de fundamentare, a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune prin 

concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră și a contractului de delegare de 

gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră pe raza Municipiului Suceava 
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- iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu, Viceprimarul municipiului Suceava 

dl. Lucian Harșovschi și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru implementarea 

strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Suceava în anul 2015 – 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind întreținerea și circulația 

câinilor cu stăpân în Municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava – dl. Ion 

Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Lucian Harșovschi; 

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Lucian Harșovschi, Viceprimar al 

municipiului Suceava să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Suceava în Adunarea 

Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 

Suceava” şi  împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului 

director al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 

Suceava” precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului 

constitutiv şi a Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deşeurilor în Judeţul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în comisiile pentru vânzarea 

unor spații medicale, respectiv comisia de contestație - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor 

depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor pentru selectarea candidaților pentru 

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de 

transport persoane în regim de taxi - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru Municipiul Suceava – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului 

de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Ecologizare - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

31. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi - funcții publice - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

32. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi 

pentru transportul de persoane în regim de taxi înregistrat la Consiliul Local al municipiului 

Suceava sub nr. 50/13.03.2015;  

33. Diverse. 

  

VOT: DA – 18 

                         

 Ordinea de zi a fost aprobată. 
 

 

 Dl Arămescu prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi le supune la vot: 

 

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava - iniţiator   

Primarul municipiului Suceava; 
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2. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Ana Ipătescu nr. 2, în vederea 

extinderii apartamentului nr. 1 cu un windfang (15,05 mp.) și alee de acces (1,50 mp.) pentru o 

persoană cu deficiență locomotorie gravă - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

VOT: DA – 18 

                         

 Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. 
 

 Dl Secretar aduce la cunoștința Consiliului Local că dl. Primar întârzie la această 

ședință, iar domnia sa a solicitat ca proiectele de hotărâre să fie motivate, susținute, modificate și 

completate în locul său de dl. Viceprimar Lucian Harșovschi. Invită pe dl. Viceprimar Lucian 

Harșovschi să ia loc.      

 

 

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 

26.02.2015 și 13.03.2015;  

 

 Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale. 

 

 Se supun la vot procesele verbale:  

VOT: DA –  18   
 

Procesele verbale au fost aprobate. 

 

 

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului 

Suceava pentru anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. Astfel, cea mai mare sumă de 

bani, 3.925.380 lei este pentru E.ON GAZ, în baza unui contract de fidejusiune aprobat într-o 

ședință anterioară. Suma de 400.000 lei este necesară pentru amenajarea unui punct TRAFO la 

care să fie racordat Centrul Cultural „Bucovina” și Sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel 

Mare”.     

  La cheltuieli  

  În cadrul secțiunii de funcționare: 
  -În cadrul capitolului 65.02 „Învățământ” este propusă rectificarea în plus, în trimestrul II 

2015, a atricolului 59.01 „Burse” cu suma de 100.000 lei pentru a asigura sumele necesare 

acordării burselor. În urma disuțiilor cu conducerea instituțiilor de învățământ propunerea de 

distribuirea a burselor este următoarea: 

1. Școala Gimnazială nr. 3 Suceava – 9.000 lei; 

2. Școala Gimnazială nr. 4 Suceava – 4.000 lei; 

3. Școala Gimnazială Jean Bart Suceava – 3.000 lei; 

4. Școala Gimnazială nr. 6 Suceava – 3.000 lei; 

5. Școala Gimnazială Ion Creangă – 9.000 lei; 

6. Școala Gimnazială nr. 10 Suceava – 5.000 lei; 

  Total Școli 65.2A. 04.01 – 33.000 lei  

7. Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza – 9.000 lei; 

8. Colegiul Tehnic Petru Mușat – 2.500 lei; 

9. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – 9.500 lei; 
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10. Colegiul Economic Dimitrie Cantemir – 5.000 lei; 

11. Colegiul Național Spiru Haret – 8.000 lei; 

12. Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu – 9.000 lei; 

13. Liceul cu Program Sportiv – 10.000 lei; 

14. Colegiul Național Ștefan cel Mare – 14.000 lei; 

  Total Colegii 65.2A. 04.02 – 67.000 lei 

  Total Învățământ 65.2A. – 100.000 lei   

  - În cadrul capitolului 54.02 „Alte servicii publice generale” respectiv în cadrul subcapitolului 

54.02.05 „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, rectificarea în minus a 

articolului 54.04 „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” cu suma de 

500.000 lei. 

    În cadrul secțiunii de dezvoltare: 
  -În cadrul capitolului 84.02.03.03.B. - „Lucrări noi” poziția 3 „Drumuri și parcări cartier de 

locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiul Suceava” nu se mai diminuează cu suma de 

400.000 lei, suma necesară introducerii în cadrul capitolului 70.02.06.B. - „Lucrări noi” a poziției 

2 „Înființarea unui post de transformare cu puterea de 400 KVA, pentru alimentarea cu energie 

electrică a Cinematografului Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava”, asigurându-se 

din fondul de rezervă. 

   În urma renunțării la diminuarea poziției 3 „Drumuri și parcări cartier de locuințe pentru 

tineri zona Tătărași, municipiul Suceava”, din cadrul programului de investiții pentru anul 2015, 

cu suma de 400.000 lei, în cadrul capitolului 84.02 „Transporturi”, respectiv în cadrul 

paragrafului 84.02.03.03 „Străzi” nu se mai rectifică în minus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu 

suma de 400.000 lei. 

   Pentru echilibrarea celor două secțiuni, secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare, sunt  

propuse următoarele rectificări: 

   - Articolul 37.02.03 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii 

de dezvoltare a bugetului local” se rectifică în minus cu 400.000 lei; 

  - Articolul 37.02.04 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se rectifică în plus cu 

400.000 lei; 

   Se mai rectifică în cadrul aceluiași capitol, respectiv „Locuri de joaca” suma de 160.000 

lei pe alt cod CPV pentru a implementa în parcurile din municipiul Suceava acele sisteme de 

fitness în aer liber și se introduce poziția 37 – documentația privind montajul acestor echipamente 

în proiect. 

  

   A venit dl Barbă – sunt prezenți 19 consilieri locali. 
 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Dl Prorociuc menționează că apreciază inițiativa Primăriei de a monta aparate de fitness 

în aer liber pentru adulți și solicită demararea procedurilor pentru Studiul de fezabilitate pentru 

amenajarea parcului Mărășești care stagnează de doi ani de zile, studiu a cărui sumă a fost 

aprobată în buget și rectificată ulterior, consideră necesară realizarea proiectelor bugetate. 

Menționează că este ultima dată când votează astfel de rectificări din proiecte stabilite și care 

după câteva luni nu se mai realizează.    

   

   Dl Girigan întreabă dacă există o Dispoziţie de delegare a atribuțiilor Primarului 

municipiului Suceava referitor la modificările și completările aduse proiectelor de hotărâre. 

 

   Dl Secretar precizează că dl Primar are o problemă personală și i-a solicitat ca în plenul 

ședinței, după aprobarea ordinei de zi, cu mențiune în procesul verbal, că delegă atribuțiile d-lui 
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Viceprimar Harșovschi să susțină, modifice și completeze proiectele de hotărâre în funcție de 

situația dată.  

 

   Dl Girigan precizează că din expunerea de motive rezultă că s-a pierdut un proces cu 

E.ON Energie sau cu Termica și Primăria municipiului Suceava trebuie să plătească suma de  

3.925.380 lei la care se mai adaugă suma de 94.000 lei cheltuieli de judecată și cheltuieli de 

executare. Consideră că aceste cheltuieli de executare sunt foarte mai și întreabă de ce Primăria 

nu a încercat să medieze această situație fără să se ajungă la un executor judecătoresc. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că municipalitatea suportă consecințele acțiunii 

Termica.  

 

   Dl Girigan susține cele menționate de dl Prorociuc și întreabă dacă la o lună după 

aprobarea bugetului era necesară această rectificare de modificare a denumirii poziției 1, respectiv 

etapizarea și atrage atenția asupra faptului că în art. 2 nu se mai menționează etapa la care se 

referă. 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările și completările inițiatorului: 

    VOT: DA – 17 

      ABȚ – 2 
 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015 - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, modificările sunt minore, se 

elimină videoproiector suspendat și microscop și se adaugă o multifuncțională Toshiba în cadrul 

aceluiași buget aprobat.     

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Dl Girigan consideră că trebuie stabilite niște reguli pentru a putea urmări aceste bunuri 

pentru care se realizează rectificări. 

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 18 

     ABȚ - 1 
 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația 

Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. 

 

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

    VOT: DA – 18 

     ABȚ - 1 
 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația 

Județeană „Sportul pentru toți” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Dl Barbă propune invitarea consilierilor locali la astfel de acțiuni, precum și o mai bună 

promovare a municipalității. 

 

    Dl Viceprimar Harșovschi solicită d-nei Sofian să ceară partenerilor municipalității acest 

aspect.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 18 

     ABȚ - 1 
 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația 

„Promotorii Bucovinei” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 18 

     ABȚ - 1 
 

   Hotărârea a fost adoptată.    

 

 

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și 

Asociația Lumină Lină Suceava - „Centrul social de noapte și reinserție socială a 

persoanelor fără adăpost din Suceava – Sfânta Vineri” - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. 

 

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

    VOT: DA – 16 

     ABȚ - 3 
 

   Hotărârea a fost adoptată.   

 

 

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și 

Fundația Filantropică „FARA” România – Centrul de Recuperare Emanuel Suceava - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 18 

     ABȚ - 1 
 

   Hotărârea a fost adoptată.    

 

 

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot 

beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 19 

     

   Hotărârea a fost adoptată.   

 

 

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului 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, pentru anul 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 19 

     

   Hotărârea a fost adoptată.  
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PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 

obiectivului de investiții „Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Mușat” - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. Consideră oportună aprobarea 

proiectului de hotărâre pentru ca lucrarea să fie realizată deoarece zona centrală va intra în 

reabilitare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Dl Girigan întreabă dacă nu se poate aștepta pentru ca statuia să fie mutată definitiv nu 

doar provizoriu. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi menționează că acest provizorat rezolvă o problemă a 

municipalității. 

 

   Dl Viceprimar Doroftei precizează că s-a ales acestă soluție a provizoratului motivat de 

lipsa avizului din partea Ministerului culturii și cultelor, iar din discuțiile purtate cu reprezentanții 

Direcției județene pentru cultură și culte s-a ajuns la concluzia că locul ideal de amplasare a 

acestei statui este Curtea Domnească, însă în acest moment acest lucru nu este posibil, astfel 

propunerea de amplasare pentru ca statuia să fie pusă în valoare este pe terenul Consiliului 

Județean lângă Palatul administrativ.   

 

   Dl Tătăranu consideră că suma ar trebui raportată la această situație de provizorat. 

 

   Dl Grosar consideră potrivită amplasarea statuii Petru Mușat în centrul orașului. 

 

   Dl Barbă întreabă în ce stadiu s-a ajuns cu proiectul de reabilitare a Curții Domnești și 

propune ca la solicitarea avizului privind amplasamentul final al statuii Petru Mușat să se ia în 

calcul și posibilitatea amplasării pe vechea locație în fața Casei de Cultură.    

 

    Dl Viceprimar Harșovschi menționează că statuia se va încadra foarte bine în piațeta ce 

urmează a fi realizată în zonă. Referitor la proiectul de reabilitare a Curții Domnești, în mandatul 

trecut în parteneriat cu spaniolii de la Arena s-a realizat un studiu de fezabilitate între timp nu s-a 

mai dat drumul la linia de finanțare europeană 2014 – 2020, din mandatul trecut a fost prinsă 

suma de 15 milioane de euro pe Programul Operațional Regional, însă proiectul s-a blocat la 

obținerea avizului de la Ministerul culturii și cultelor.     

 

    Dl Girigan întreabă de ce nu sunt menționate sumele referitoare la proiectare, consultanță 

și asistență tehnică pe care le-a contestat anterior. 

 

    Dl Viceprimar Harșovschi precizează că proiectul integral a putut fi studiat, iar prețul 

este stabilit de specialiști.  

 

   Dl Prorociuc apreciază costul de 500 lei / mp. placat cu granit, unul acceptabil, consideră 

potrivită amplasarea statuii Petru I Mușat în centrul Sucevei. 

 

   Dl Tătăranu amintește că în marile orașe zonele centrale sunt turistice.    
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   Dl Păduraru amintește că dl Viceprimar Harșovschi nu a fost de acord cu suma de la 

proiectul inițial, astfel că mutarea statuii a fost amânată un an de zile.    

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în proiectul inițial s-a strecurat o eroare 

materială astfel încât proiectarea era cât execuția. 

 

   Dl Grosar întreabă dacă pot fi realizate modificări în zona reabilitată din bani europeni. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că 5 ani de zile nu pot fi operate lucrări în 

construcție. 

 

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 19 
 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții 

„Reabilitare rețele termoficare și puncte termice – Obiective: 1. Înlocuire racord termic 

P.T. Gară spre ANL str. Jean Bart – str. Nicolae Iorga; 2. Reabilitare rețea agent termic 

primar traseu C33 – C34 cartier Obcini, str. Gavril Tudoraș; 3. Racord termic circuit 

primar P.T. Cuza Vodă 'H'; 4. Racord termic circuit primar P.T. Cuza Vodă 'I', din 

municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.  

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Dl Barbă consideră oportună discutarea acestui proiect de hotărâre odată cu strategia de 

termoficare a municipiului. 

 

    Dl Viceprimar Harșovschi invită consilierii locali luni 30 martie 2015 pentru a discuta 

problema termoficării în municipiul Suceava după decizia Curții de Apel de la Iași, pentru ca apoi 

să fie convocată o ședință extraordinară. Referitor la acest proiect, este necesar a se realiza aceste 

obiective, sumele sunt prinse în buget, există și posibilitatea accesării de fonduri pentru a reduce 

pierderile și ca populația să plătească corect și ieftin prețul agentului termic. 

 

   Dl Barbă întreabă din ce fonduri urmează să fie finanțat acest proiect. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că din bugetul local este alocată suma de 2 

miliarde de lei și partea Termica, respectiv acele țevi care stau în curtea operatorului. 

 

   Dl Prorociuc precizează că scopul patrimonial al oricărei entități juridice comerciale este 

de a obține profit, iar din moment ce nu au fost determinate pierderile de pe rețeaua de transport și 

distribuție a energiei termice nici profit nu se poate realiza. Potrivit art. 77 din Legea nr. 215/2001
 
 

a administrației publice locale „ Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ teritoriale 

și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă 

denumită primăria comunei, orașului sau municipiului care duce la îndeplinire hotărârile 

consiliului local și dispozițiile primarului soluționând problemele curente ale comunității locale” 
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şi întreabă ce se întâmplă cu hotărârea existentă privind determinarea procentului de pierderi şi 

cine este responsabil pentru neducerea acestei hotărâri la îndeplinire.   

 

   Dl Secretar precizează că hotărârile consiliului local sunt duse la îndeplinire de către 

executiv primar, viceprimari, iar dacă consiliul local consideră că acestea nu au fost duse la 

îndeplinire îi poate trage la răspundere. Pentru a putea fi dusă la îndeplinire hotărârea menţionată 

anterior trebuia stabilit un buget pentru expert şi extertiză printr-o hotărâre ulterioară. Atrage 

atenţia însă că intervenţiile consilierilor locali din plenul şedinţelor nu constituie hotărâri.  

 

   Dl Grosar afirmă că potrivit Raportului întocmit de ICEMENERG pierderile se ridică la 

41% – 42%, iar mâine în cadrul şedinţei AGA de la Termica va fi prezentată această informare.  

 

   Dl Barbă adresează două interpelări: referitor la activitatea Termica, respectiv: care sunt 

cheltuielile municipalității pentru fiecare gigacalorie produsă din momentul în care Termica a 

trecut la municipalitate. Calculul ar fi în felul următor: cât s-a plătit de când a venit Termica la 

Suceava pe subvenții, cheltuieli pentru reparații, salarii, împărțite la numărul de gigacalorii 

furnizate populației.  

A doua, având în vedere că s-a ajuns cu Termica unde s-a ajuns, știind că au existat și foarte multe 

sporuri salariale și premii pe perioada cât a funcționat Termica solicită să i se comunice care sunt 

sumele de bani care au fost furnizate în urma unor așa – zise premieri sau sporuri salariale ca 

urmare a unor criterii de performanță, deoarece Termica s-a dus unde s-a dus și directorii și 

oameni din conducerea Termica au rămas cu premii și salarii de sute de milioane.    

 

    Dl Viceprimar Harșovschi solicită consilierilor locali membri în AGA la Termica să 

verifice managementul de la societatea de termoficare motivat şi de cele sesizate de dl Barbă, 

repsectiv prime, sporuri, conducerea Termica încasează sume de 40.000 – 50.000 lei, pentru ca în 

cadrul şedinţei de luni să se aducă la conoştinţa celor prezenţi cele sesizate pentru a lua măsura 

necesare în ceea ce priveşte termoficarea în municipiul Suceava.  

 

   Dl Tătăranu precizează că au fost sporuri prevăzute în contractul colectiv de muncă 

precum şi câştigate în instanţă. 

 

   Dl Girigan precizează că Consiliul Local a plătit la Termica doar subvenţia legal aprobată, 

şi nu salarii, premii, reparaţii, iar datele solicitate sunt de competenţa S.C. Termica S.A.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

     VOT: DA – 17 

      ABŢ - 2 
 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj 

construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori 

Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. 

Ovidiu Doroftei; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.  
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   Comisia de urbanism – discuții în plen – 2 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, iar dl. 

Mocanu a lipsit, Comisia de tineret – discuții în plen, Comisia economică, Comisia de servicii 

și Comisia de învățământ - aviz favorabil.  

 

   Dl Girigan întreabă care este statutul actual și care va fi statutul terenului după intrarea în 

legalitate. 

 

   Dl Viceprimar Doroftei precizează că în prezent terenul se află în proprietatea privată a 

municipiului Suceava, pentru acesta se percepe chirie. 

 

   Dl Secretar menționează că în baza unei hotărâri a Consiliului Local se percep chirii 

diferite pentru garajele autorizate și pentru cele care nu sunt intrate în legalitate. După intrarea în 

legalitate urează a fi încheiat un alt contract, cu un alt preț al chiriei și cu o altă valabilitate cu care 

solicitantul poate face demersurile întabulării la OCOT. 

 

   Dl Roibu solicită în calitate de președinte al Comisiei de urbanism reglementarea acestor 

situații deoarece Hotărârea Consiliului Local din anul 2003 stabilea un termen de 3 ani pentru 

intrarea în legalitate a garajelor neautorizate.  

 

   Dl Tătăranu precizează că potrivit Legii nr. 50/1991 intrarea în legalitate a a unei 

construcții presupune încadrarea în prevederile unei autorizații, respectiv clarificarea titlului 

asupra terenului sau desființarea construcției, respectiv Primăria poate interveni pentru demolarea 

construcției fără a fi necesară o hotărâre judecătorească. 

 

 Dl Roibu solicită d-lui. Primar și aparatului administrativ rezolvarea acestei situații prin 

inițierea unui proiect de hotărâre care să stabiliească un regulament pentru astfel de situații 

deoarece se dorește intrarea tuturor în legalitate și nu demolarea acestor garaje neautorizate, 

putînd fi luată în calcul și superficia. 

 

  Dl Viceprimar Harșovschi invită pe dl. Roibu și pe membrii Comisiei de urbanism să 

vină la Primăria municipiului Suceava pentru a rezolva această solicitare. 

 

   D-na Cocriș întrabă dacă acest garaj este situat într-o bară de garaje. 

 

   Dl Secretar precizează că garajul a cărui intrare în legaliate face obiectul acestui proiect 

de hotărâre este situat într-o bară de garaje.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   S-a greșit se reia votul: 

   VOT: DA – 5 

      NU – 6 

      ABȚ - 8 
 

   Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj 

construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – Stredie 

Gheorghe - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 
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Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.  

 

   Comisia de urbanism – discuții în plen – 2 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, iar dl. 

Mocanu a lipsit, Comisia de tineret – discuții în plen, Comisia economică, Comisia de servicii 

și Comisia de învățământ - aviz favorabil.  

 

  Dl Barbă consideră necesară aprobarea unui regulament pentru aceste situații, respectiv 

potrivit legii proprietarul clădirii se poate adresa Primăriei pentru obținerea dreptului de 

superficie, suprafață care ar putea fi delimitată printr-un proiect realizat de un expert după o 

procedură similară concesionării sau închirierii, aceste parcele putând fi întabulate cu mențiunea 

superficiei în Cartea funciară. În Consiliul Local se poate stabili justa valoare pentru suprafața de 

teren întabulată ca și superficie. 

 

  Dl Secretar menționează că asemenea proiect de hotărâre au fost supuse dezbaterii în 

Consiliul Local și au fost respinse, referitor la întabulare, aceasta trebuie realizată din bugetul 

municipiului Suceava și există riscul ca după întabulare superficiile să nu fie aprobate de 

Consiliul Local. 

 

  Dl Vornicu precizează refieritor la terenul de sub clădiri că sunt două posibilități, 

respectiv vânzarea către proprietarul clădirii și acordarea superficiei pentru teren pe durata 

existenței construcției. 

 

           Dl Secretar menționează că va solicita Serviciului Patrimoniu întomirea unei Informări 

care să fie prezentată Consiliului Local referitoare la terenurile deținute practic ilegal, respectiv 

proprietarii nu plătesc nimic la Primărie.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   S-a greșit se reia votul: 

   VOT: DA – 5 

      NU – 6 

      ABȚ - 8 
 

   Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind 

atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

  

Dl Viceprimar Harșovschi 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 – 19 
 

  Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava a unor parcele de teren proprietate publică a municipiului 

Suceava în vederea amplasării unui punct de informare turistică, fără scop lucrativ, în 

parcul Universității din municipiul Suceava și realizarea unei alei de acces la acest punct - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, astfel se dorește reamplasarea 

Punctului de informarea turistică din B-dul. Sofia Vicoveanca în Parcul Universității și 

amenajarea unei alei de acces, scopul fiind atât turistic cât și educațional, materialele 

promoționale vor fi împărțite gratuit, iar studenții de la Secția de turism vor face practică în 

această locație. 

 

          Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

          Dl Grosar întreabă dacă stadiul fizic al clădirii permite transportul ei. 

 

          Dl Viceprimar Harșovschi precizează că singura sarcină este punerea la dispoziție a celor 

două parcele de teren, Universitatea se va ocupa de mutarea efectivă și reamplasarea punctului 

de informare turistică. 

 

          Dl Prorociuc consideră că era necesară anexarea unei schițe cadastrale, iar referitor la 

activitatea de promovare turistică, municipalitatea ar trebui să se implice în sensul atragerii 

turiștilor în Municipiul Suceava.   

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 19 
 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind darea în administrare către RNP – Romsilva 

prin Direcția Silvică Suceava a unei suprafețe de 3,44 ha fond forestier proprietate publică 

a municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

          Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, este propusă darea în 

administrare pe o perioadă de 10 ani, această instituție poate avea grijă de această pădure potrivit 

Legii nr. 46/2008.   

 

          Dl Viceprimar Doroftei propune completarea proiectului de hotărâre, respectiv: 

introducerea în Cap IV – Obligațiile administratorului - Art. 8 a prevederii: „în situația în care se 

poate exploata masă lemnoasă sau toată masa lemnoasă provenită din tăieri de produse 

principale, secundare, accidentale de pe suprafața administrată va fi pusă la dispoziția 

proprietarului prin Direcția Generală a Domneniului Public” pentru a se asigura necesarul de 

masă lemnoasă pentru foc în vederea asigurării încălzirii serelor.    

 

          Dl Viceprimar Harșovschi preia ca și completare a inițiatorului propunerea d-lui 

Viceprimar Doroftei.  

 

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

învățământ și Comisia de tineret – discuții în plen. 
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         Dl Girigan întreabă dacă există o estimare a cheltuielilor administrative ce urmează a fi 

decontate. 

 

         Dl Secretar menționează că sunt prevăzute a fi efectuate cheltuieli minime. 

 

         Dl Barbă întreabă dacă Parcul Șipote are vreo șansă să devină parc al municipalității.  

  

         Dl Secretar precizează că dacă proprietarii terenurilor cedează suprafțele de teren Parcul 

Șipote poate devini parc al municipalității.  

 

         Dl Barbă solicită Primăriei să demareze procedurile de expropriere în zonă. 

 

         D-na Cocriș sesizează o greșeală referitoare la termenul de intrare în vigoare a contractului, 

respectiv 31.12.2014. 

 

        Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în draft-ul de contract s-a strecurat o eroare 

materială, acesta intră în vigoare la data semnării lui. 

 

          Dl Prorociuc întreabă dacă această solicitare a pornit de la RNP – Romsilva prin Direcția 

Silvică Suceava sau de la Primăria municipiului Suceava. 

 

          Dl Viceprimar Harșovschi precizează că solicitarea a fost a municipalității. 

 

          Dl Prorociuc consideră că poate fi făcută astfel o cerere de administrare a Parcului Șipote 

și eventual a pădurii Zamca. Întreabă dacă tehnic poate fi modificat statutul acestei suprafețe de 

3,44 ha din fond forestier în parc.  

 

          Dl Viceprimar Harșovschi precizează această modificare poate fi realizată cu aprobarea 

ministerului și în baza prevederilor noului Cod Silvic, însă terenul este în pantă cu risc de 

alunecare. Se speră ca după aprobarea noului Cod Silvic să se rezolve și problema Parcului Șipote 

precum și a amenajării de noi parcuri în municipiul Suceava. 

 

          Dl Tătăranu precizează că în PUG – ul Sucevei zonele respective sunt cu risc permanent 

pentru construire. 

 

          Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completarea d-lui Viceprimar Doroftei și 

preluată de inițiator: 

      VOT: DA – 18 

                    ABȚ - 1 

        Hotărârea a fost adoptată. 

 

   Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al 

municipiului Suceava se ia pauză de 5 minute. 

 

   Se reiau lucrările ședinței. 

 

 

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. 
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George Enescu nr. 46, în vederea extinderii spațiului comercial existent - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 
 

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.  

 

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

nu se pronunță. 

 

          Dl Prorociuc consideră că alinierea se face cu celelalte spații comerciale și nu în amprenta 

blocului. 

 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   VOT: DA – 18 

                  NU -  1 
 

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei 

parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. 1 

Mai nr. 12, pentru extinderea unui spațiu de locuit în vederea schimbării destinației 

acestuia în cabinet stomatologic - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.  

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

    Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

      VOT: DA – 19 

                  

      Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

          Dl Sfeclă solicită să fie învoit. 

          Se supune la vot propunerea, se votează prin ridicarea mâinii. 

        VOT: DA – 19 

        Dl Sfeclă este învoit – sunt prezenți 18 consilieri locali. 

 

 

PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără 

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

în Suceava, str. Profesor Leca Morariu nr. 11A, în vederea extinderii unui spațiu de locuit 

cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.  

 

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

nu se pronunță. 

 

     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
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     VOT: DA – 17 

                      ABȚ- 1 
 

    Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public 

de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini privind delegarea de 

gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră și a contractului de 

delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră pe raza 

Municipiului Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu, 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi și Viceprimarul municipiului 

Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi informează că pe monitoarele din sala de ședințe a  

Consiliului Local rulează o animație cu platformele subterane pentru colectarea deșeurilor 

menajere produse de populație. Prezintă proiectul de hotărâre, unul foarte important pentru 

municipalitate deoarece privește salubrizarea menajeră pentru următorii 12 ani în municipiul 

Suceava. Contractul existent expiră pe 18.04.2015. Modernizarea sistemului de colectare a 

deșeurilor municipale presupune realizarea următoarelor obiective: 

1. realizarea / amenajarea unui număr minim de 145 platforme subterane pentru colectarea 

deșeurilor menajere produse de populație; S-a ajuns la acest număr în urma discuțiilor cu 

asociațiile de proprietari pentru a acoperi toate zonele municipiului Suceava, toate urmează a fi 

realizate pe costurile operatorului, amortizarea investiției urmând a fi făcută pe perioada de 12 

ani de derulare a contractului.  

2.  realizarea / amenajarea a minim 30 de puncte supraterane de colectare a deșeurilor reciclabile 

pentru populație în zonele aglomerate și comerciale dotate cu 4 eurocontainere speciale de 2,5 

mc pentru hârtie, plastic, sticlă și metal. 

3. dotarea cu o instalație pentru procesarea deșeurilor vegetale și lemnoase colectate și realizarea 

unei platforme de producere a compostului. 

4. dotarea locuințelor individuale cu câte 2 pubele de 120 l pentru fracțiile uscată și umedă; 6000 

buc. pentru fracția umedă și 6000 buc. pentru fracția uscată care vor fi înlocuite după 6 ani. 

5. realizarea de programe educaționale în toate instituțiile de învățământ, precum și derularea de 

activități de educare și informare a populației și agenților economici despre colectarea selectivă. 

   Municipalitatea va plăti operatorului care va câștiga această licitație contravaloarea 

metrilor cubi compactați și transportați la viitoarea groapă de gunoi din zona Moara, astfel plata 

nu se va mai face raportat la niciun număr de populație. Costurile estimate din actualul Caiet de 

sarcini sunt mai mici decât cel existent. Caietul de sarcini va fi afișat pe Sistemul național de 

achiziții publice. Au fost realizate consultări și toate amendamentele au fost preluate. Noul 

operator va fi obligat să aducă 500 de coșuri de gunoi, să amenajeze anual câte un loc de joacă. 

Contractul prevede minim 2 ridicări ale eurocontainerelor zilnic spre deosebire de contractul 

actual care prevede o ridicare pe zi.  

                 În calitate de coinițiator al proiectului de hotărâre prezintă câteva modificări, respectiv:  

- înlocuirea menționării HCL nr. 302/2009 cu Ordinul Președintelui ANRSCOP nr. 82/2015 care 

a fost emis marți 24.03.2015, atât din preambulul hotărârii cât și din Contract la art. 24. 

- Art. 1 să fie completat cu mențiunea termenului și va avea următorul conținut: Art. 1 Se aprobă 

delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră  pe raza Municipiului Suceava, pe o 

perioadă de 12 ani de la data semnării contractului de concesiune. 

- includerea în Studiu la art. 15 punctul 15, în Caietul de sarcini la art. 69 punctul 14 și în Contract 

la art 13 lit. m, a obligativității noului operator de realizare a câte un loc de joacă anual. Suprafața 
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efectiv ocupată de fiecare din cele 12 locuri de joacă va fi de 20x25, respectiv 500 mp și prezintă 

o serie de caracteristici tehnice, astfel: să aibă platforma de acces din rășionase, să fie pătrată de 

1x1x3 m, tub înclinat, tub de conexiune, etc, detalii menționate în documentele menționate 

anterior și anexate la prezenta mapă. 

 Informează că luni va avea loc inaugurarea unui loc de joacă în baza contractului 

existent cu cei de la Rosal în Cartierul Tinereții. 

 

              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

               Dl Girigan întreabă de ce proiectul de hotărâre și actele premergătoare trimise în format 

electronic nu au semnătura d-lui Viceprimar Doroftei.  

 

         Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în ziua semnării proiectului de hotărâre dl 

Viceprimar Doroftei nu era în localitate, materialul original însă are toate semnăturile. 

 

               Dl Viceprimar Doroftei precizează că proiectul în forma lui finală a fost semnat de dl 

Primar și de dl Viceprimar Harșovschi când domnia sa nu se afla în localitate, a fost semnat 

ulterior, însă pentru a respecta termenul pentru trimiterea mapelor acesta a fost transmis doar cu 

două semnături. 

 

               Dl Prorociuc consideră că activitatea de salubrizare trebuie să înceapă la primele ore ale 

dimineții și propune un amendament în Caietul de sarcini, astfel încât Art.55 alin.3 va avea 

următorul conținut: „Prestația se va efectua de preferință pe timp de zi, începând cu ora 6 

dimineața, iar în funcție de necesități, după amiaza și pe timp de noapte, cu acordul Primăriei 

municipiului Suceava”.   

 

              Dl Barbă întreabă dacă acest proiect de hotărâre este în concordanță cu Sistemul integrat 

de management al deșeurilor la nivelul județului Suceava și întreabă dacă se vorbește de un 

operator unic. 

 

               Dl Viceprimar Harșovschi precizează că despre acest aspect se va discuta și la Punctul 

24 de pe Ordinea de zi, și nu se pune problema unui operator unic, nici legea nu permite acest 

fapt, se delegă serviciul de gestiune pe raza municipiului Suceava, se transportă până la viitoarea 

groapă de gunoi iar acolo va fi un operator desemnat de către Agenția de dezvoltare 

intercomunitară și în baza legislației în vigoare și a licitației organizate. 

 

             Dl Barbă întreabă dacă pe lângă prețul pentru compactare este prevăzută și o redevență 

minimă de 20.000 lei.  

 

             Dl Viceprimar Harșovschi precizează că potrivit legislației în vigoare la prezentarea la 

licitație se va plăti o redevență minimă de 20.000 lei. 

 

              Dl Barbă întreabă dacă s-a făcut o estimare a prețului plătit de populație pentru 

salubrizare în condițiile npoului contract. 

 

              Dl Viceprimar Harșovschi precizează că potrivit estimărilor taxa de ecologizare plătită 

de populație va fi egală sau mai mică decât cea plătită în prezent. 
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              D-na Cocriș propune ca locurile pentru depozitarea deșeurilor voluminoase să fie lângă 

locul destinat deșeurilor menajere. Propune ca resturile lemnoase rezultate în urma toaletării 

arborilor să fie folosite pentru încălzirea adăpostului de câini. 

  

              Dl Viceprimar Harșovschi consideră pertinente cele precizate de d-na Cocris, însă 

trebuie realizate campanii de informare a populației refeitoare la aceste spații speciale de 

depozitare. Depozitarea ilegală va fi sancționată. Există un număr unic al operatorului de 

salubrizare la care populația municipiului va putea suna pentru ca aceste deșeuri să fie ridicate în 

baza unei programări. Referitor la asigurarea lemnelor pentru foc, în baza completării formulate la 

Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea RNP Romsilva, în măsura în care masa 

lemnoasă va fi suficientă, aceasta va fi atribuită persoanelor nevoiașe și adăpostului pentru câinii 

fără stăpân.   

 

    Dl Păduraru întreabă dacă nu este oportună supravegherea video. 

 

             Dl Viceprimar Harșovschi precizează că supravegherea video este oportună însă 

presupune costuri legate de funcționarea respectiv: camere, alimentare cu energie electrică, 

internet, etc, este o activitate care însă poate fi făcută ulterior. 

 

             Dl Arămescu consideră oportună supravegherea video situație care ar duce la educarea 

populației și ar ușura și activitatea Poliției Locale. 

 

             Dl Grosar consideră potrivit acest proiect de hotărâre încaă din anul 2013 când s-au 

purtat primele discuții, proiect care vine în primul rând în sprijinul populației. 

 

            Se supune la vot amendamentul propus de dl Prorociuc, respectiv Art.55 alin.3 din 

Caietul de sarcini va avea următorul conținut: „Prestația se va efectua de preferință pe timp de zi, 

începând cu ora 6 dimineața, iar în funcție de necesități, după amiaza și pe timp de noapte, cu 

acordul Primăriei municipiului Suceava”: 

         VOT: DA – 17  

                       ABȚ - 1 
 

  Amendamentul  a fost aprobat.   
 

         Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările și completările inițiatorului și 

cu amendamentul aprobat: 

           VOT: DA – 17  

                         ABȚ - 1 
 

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

    Dl Vornicu solicită să fie învoit. 

          Se supune la vot propunerea, se votează prin ridicarea mâinii. 

        VOT: DA – 18 

        Dl Vornicu este învoit – sunt prezenți 17 consilieri locali. 
 

 

PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru 

implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Suceava 

în anul 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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             Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. 

 

             Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

        VOT: DA – 17 
 

        Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind întreținerea 

și circulația câinilor cu stăpân în Municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului 

Suceava – dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Lucian Harșovschi; 

 

             Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre. Scopul acestui proiect de 

hotărâre este sterilizarea câinilor de la case și curți astfel încât, în timp, să nu mai existe pui ai 

acestor câini abandonați pe străzile municipiului Suceava. Acest regulament prevede și anumite 

norme de conduită pentru cei care au animale în condomenii, nu este pentru interzicerea deținerii 

de animale, ci pentru a stabili reguli pentru întreținerea acestor animale în conformitate și cu 

prevederile Legii nr. 230/2007 a asociațiilor de proprietari pentru condomenii de apartamente.   

            Prezintă în calitate de inițiator completările aduse proiectului de hotărâre, respectiv: 

- Cap. I: Dispoziții generale Art. 1 se împarte în două alineate și vor avea următorul conținut: 

                „Art. 1 (1) Prezentul Regulament constituie cadrul general de reglementare a 

gestionării animalelor de companie având ca scop prevenirea proliferării animalelor fără stăpân pe 

domeniul public al municipiului Suceava, a incidentelor provocate de acestea şi mărirea gradului 

de confort şi siguranţă al populaţiei. 

                              (2)  Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul câinilor utilitari ce 

aparțin instituțiilor publice (Ministerului Administraţiei şi Internelor ori Ministerului Apărării 

Naţionale), în cazul câinilor de serviciu aparţinând personalului subordonat din instituțiile 

publice, precum şi în cazul câinilor utilitari folosiți pentru ameliorarea condițiilor de viață ale 

persoanelor bolnave ori cu handicap”. 

- titlul Cap. II: Deținerea și accesul câinilor în spațiile publice devine Întreținerea câinilor și 

accesul acestora în spațiile publice; 
- Cap. II Art.3 se modifică și va avea următorul conținut: „Deţinătorii de animale pentru care 

legislația prevede măsuri speciale de identificare şi înregistrare au obligaţia de a notifica 

instituţiile care deţin şi/sau întreţin baze de date specifice cu privire la orice modificare 

referitoare la datele înscrise în aceste registre, cum ar fi, fătarea, înstrăinarea sau moartea 

animalelor.”; 

-  Cap. II Art.4 se modifică și va avea următorul conținut: „În scopul stopării proliferării câinilor 

fără stăpân, în municipiul Suceava este interzisă întreținerea câinilor de rasă comună sau a 

metișilor câinilor de rasă care nu sunt sterilizați. Prin excepție, în baza unui document emis de 

către o instituție abilitată sau o asociație reprezentativă, pot fi întreținuți căini nesterilizați de rasă 

comună sau metiși ai câinilor de rasă utilizați în scop științific (pentru crearea unor noi rase de 

câini sau ameliorarea genetică a celor existente de către persoane calificate sau instituții abilitate 

în acest sens), medical (pentru cercetări medicale, precum și câinii utilitari pentru ameliorarea 

condițiilor de viață ale persoanelor bolnave ori cu handicap) sau în scopuri utilitare, altele decât 

paza unor obiective (vânătoare, câini de urmărire și salvare ori pentru detecția unor substanțe 

periculoase sau interzise, etc.)”. 
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- Cap. II Art.7 este înlocuit cu un alt articol și va avea următorul conținut: „În spațiile publice din 

municipiul Suceava este interzisă prezența câinilor care nu au implantat un microcip care să 

permită identificarea animalului și a proprietarului acestuia, conform normelor legale în 

vigoare.” 

- Cap. II Art.12 (a) și (b) se transformă în Art.12 (1) și (2); 

- Cap. II Art. 16 va avea următorul conținut:  

          „Art. 16  (1) Întreținerea câinilor în apartamente situate în clădiri colective de tipul 

blocurilor de locuințe, cu excepția apartamentelor prevăzute cu curte proprie, este permisă doar 

cu acordul majorităţii locatarilor şi obligatoriu a celor limitrofi (învecinați direct la limitele de 

proprietate) și cu avizul Asociației de proprietari (dacă aceasta există), precum și în condițiile 

respectării normelor de igienă şi conviețuire în comun. Prin excepție, dacă se întreține un singur 

câine, nu este necesar acordul vecinilor și al asociației de proprietari.  

                   (2) Numărul de câini pe care îi poate deține o persoană este nelimitat, însă, pentru 

respectarea normelor elementare de igienă și de conviețuire în comun, în apartamentele din 

blocurile de locuințe pot fi întreținuți cel mult doi câini, la care se adaugă eventualii pui în 

perioada în care aceștia sunt dependenți de mama lor (maxim 2 luni). 

                  (3) Deţinătorii de câini care își întrețin animalele în blocuri sau locuinţe colective 

au obligaţia de a respecta orele de linişte, normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere a 

spaţiului comun (holuri, casa scării, etc.), ei fiind responsabili pentru disconfortul creat de 

animalele pe care le întrețin”. 

În urma consultărilor publice care s-au încheiat în cursul zilei de 25 martie a fost acceptată 

excepția prevăzută de art.16 alin. 1, precum și angajamentul municipalității de a identifica un 

spațiu destinat amenajării unui parc pentru câinii cu stăpân. 

- titlul Cap. III: Contravenții și sancțiuni devine Contravenții; 

- se introduce Cap. IV Dispoziții tranzitorii și finale cu art.25 care va avea următorul conținut: 

 „Art. 25  (1) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la 

data adoptării acestuia. 

             (2) Prevederile art. 4 se aplică după 180 zile de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament.  

          (3) Până la data intrării în vigoare, autoritățile locale pot derula acțiuni menite să 

asigure informarea cetățenilor și pot oferi servicii care să faciliteze conformarea la noile 

reglementări”.  

           Au fost purtate discuții pe marginea acestui regulament cu reprezentanții Vier Photen și 

cu adevărații iubitori de animale. Dezbateri au avut loc și pe rețelele de socializare referitor la 

dispozițiile emise pentru eutanasierea câinilor bolnavi și agresivi, dar a deranjat faptul că acte 

publice fără o cerere în baza Legii nr. 544/2001 au apărut pe site-urile de socializare. S-au purtat 

discuții și cu reprezentanții Asociației „Memory of Tina” împreună cu dl. Claudiu Dumitriu cu 

care municipalitatea are o colaborare de la Asociația pentru combaterea abuzurilor. 

 Se dorește un nou parteneriat care va fi supus aprobării Consiliului Local în care Primăria să se 

implice mai mult din punct de vedere financiar pentru asigurarea hranei și medicamentelor și 

pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân, în adăpostul din Lunca Sucevei erau 1483 de 

câini care au un trai decent și face un apel la populația care iubește animalele să sprijine cu hrană 

și voluntariat pentru acești câini. În adăpostul din din Lunca Sucevei nu se întâmplă niciun 

genocid, municiplalitatea colaborează cu organizațiile de profil pentru rezolvarea problemei 

câinilor fără stăpân. 

Speră că acest regulament cu modificările și completările prezentate reglemetează întreținerea în 

spațiile publice și în condomenii nu deținerea de animale, deoarece proprietarii de animale au pe 

lângă drepturi și obligații.    

 

             Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
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            D-na Cocriș motivat de dreptul la proprietate și a relațiilor interumane consideră referitor 

la Art. 16 că pentru a avea în apartament doi sau mai mulți câini să nu fie nevoie de acordul 

vecinilor și avizul asociației de proprietari și propune une amendament în acest sens, respectiv 

„...pentru mai mult de un câine să se informeze asociația de locatari”. Consideră suficientă 

informarea asociației de proprietari referitor la deținerea în apartament a doi sau mai mulți câini, 

iar dacă apar probleme cu vecinii, asociația să fie cea care să medieze această situație.  

Referitor la viitoare colaborare cu Vier Photen, municipalitatea trebuie să aibă în vedere 

asigurarea costurilor necesare microcipării câinilor precum și implementarea adopției la distanță a 

câinilor. 

 

 Dl Viceprimar Harșovschi precizează că avizul asociației de locatari este dat în 

momentul în care există semnăturile vecinilor. Nu se pune problema deținerii câinilor ci a 

întreținerii lor în apartamente, consideră că prin amendamentul propus se elimină posibilitatea 

stabilirii unei reguli în acest sens. Colaborarea cu Vier Photen va presupune și microcipare, 

sterilizare și vaccinare. 

 

 Dl Arămescu consideră că ar trebui să se facă și mențiunea taliei câinilor crescuți în 

apartamente. 

 

  Dl Viceprimar Harșovschi precizează că proprietarii, respectiv locatarii pot întreține un 

câine în apartament indiferent de talia lui fără a avea nevoie de acordul vecinilor sau asociației de 

locatari. 

     Informează că dl. Primar este prezent la ședință. 

 

    Dl Primar susține cele menționate de dl Viceprimar, a locui într-un condominiu 

presupune repsectarea unor reguli, fie că este vorba de câini, încălzire sau alte activități, iar a avea 

un minim de reguli este obligatoriu. Asociațiile de proprietari sunt reprezentanții primarului în 

zonă, și vor avea o evidență clară a acestei situații.    

  

             Dl Cristian Moroșanu – Președintele Asociației Chinologice Suceava precizează că  

structura pe care o conduce reprezintă de câțiva ani reprezintă vectorul și promotorul chinologiei 

corecte și a parteneriatului om / câine în contextul actual al conviețuirii urbane. Conceptul nou și 

european despre câine nu mai este acela al câinelui paznic ci al câinelui partener al omului. A 

participat la dezbaterea publică organizată pentru acest regulament, iar în timp util a trimis și 

câteva modificări. Consideră nepotrivit avizul asociației de proprietari, structură care nu are 

competența emiterii unui asemenea aviz.               

 

                Dl Arămescu consideră că acordul vecinilor și avizul asociației de locatari este necesar 

în în cazul unui singur câine, motivat de faptul că și un singur câine latră, sperie copii și creează 

disconfort.  

 

       Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre a fost completat și ca urmare a 

sesizărilor cetățenilor referitoare la pericolul în care se află în preajma câinilor astfel încât se 

impune luarea de măsuri. 

 

                  Dl Cristian Moroșanu propune modificarea art. 16(2) în sensul prelungirii termenului 

de la 2 luni la 3 luni, perioada cât puii sunt dependenți de mamă.  
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  Dl Viceprimar Harșovschi consideră potrivită potrivită modificarea propusă și o preia 

în calitate de inițiator, astfel Art. 16(2) va avea următorul conținut: „Numărul de câini pe care îi 

poate deține o persoană este nelimitat, însă, pentru respectarea normelor elementare de igienă și 

de conviețuire în comun, în apartamentele din blocurile de locuințe pot fi întreținuți cel mult doi 

câini, la care se adaugă eventualii pui în perioada în care aceștia sunt dependenți de mama lor 

(maxim 3 luni)”.   

 

 Se supune la vot amendamentul propus de d-na Cocriș, respectiv Art. 

16(2)„...pentru mai mult de un câine să se informeze asociația de locatari”  

 

 Dl Secretar atrage atenția asupra faptului că dacă va fi aprobat, acest amendament va 

contrazice Art. 16(1). 

 

 Se supune la vot amendamentul propus de d-na Cocriș: 

 VOT: DA – 4 

                         NU - 6 

                        ABȚ -7 

 Amendamentul nu a trecut. 
 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările și completările inițiatorului: 

    S-a greșit, se reia votul:  

        VOT: DA – 14 

      ABȚ – 3 
 

        Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Lucian Harșovschi, 

Viceprimar al municipiului Suceava să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Suceava 

în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deşeurilor în Judeţul Suceava” şi  împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea 

Preşedintelui şi a Consiliului director al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” precum şi pentru adoptarea şi semnarea 

Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului „Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” - 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: 

   S-a greșit, se reia votul:  

       VOT: DA – 14 

     ABȚ - 3 
 

        Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

 Dl Păduraru solicită să fie învoit. 
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           Se supune la vot propunerea, se votează prin ridicarea mâinii. 

         VOT: DA – 17 

         Dl Păduraru este învoit – sunt prezenți 16 consilieri locali. 
 

 

PUNCTUL 25 Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în comisiile 

pentru vânzarea unor spații medicale, respectiv comisia de contestație - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 
 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

       Dl Viceprimar Harșovschi prezintă propunerile: 

- pentru Comisia pentru vânzarea unor spații medicale . – d-na. Liviana Enea   

                                                                                        - dl. Marcel Dan Roibu 

- pentru Comisia de contestație: - dl. Viorel Seredenciuc 

                                                    - dl. Daniel Ungurian. 

 

           Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

           Dl Viceprimar Harșovschi propune un amendament în sensul votării propunerilor în bloc. 

 

           Se supune la vot amendamentul propus de dl Viceprimar Harșovschi : 

 VOT: DA – 15 

                        ABȚ -1 

 Amendamentul a trecut. 
  

   Se supun la vot secret propunerile formulate de dl. Viceprimar Harșovschi: 

    VOT: DA – 15 

                        ABȚ -1 

           Propunerile au fost aprobate. 

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre:    

       VOT: DA – 16 

  

        Hotărârea a fost adoptată.  

 

 

PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare și selecționare 

a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din 

fonduri publice - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. În calitate de inițiator prezintă completările 

aduse proiectului de hotărâre, respectiv introducerea art.2 cu următorul conținut: „ SSeeccrreettaarriiaattuull  

CCoommiissiieeii  vvaa  ffii  aassiigguurraatt  ddee  dd--nnaa..  MMiirreellaa  --  RRooddiiccaa  SSooffiiaann  ––  NNiiccooaarrăă  ––  ȘȘeeff  BBiirroouu  bbuuggeett””,,  pprreeccuumm  șșii  

rreennuummeerroottaarreeaa  aarrttiiccoolleelloorr.. 

 

        CCoommiissiiiillee  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  aauu  aavviizzaatt  ffaavvoorraabbiill  pprrooiieeccttuull  ddee  hhoottăărrâârree.. 

 

    Dl Viceprimar Harșovschi prezintă propunerile: 

   - dl.  OOvviiddiiuu  DDoorroofftteeii  
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      --ddll..  LLuucciiaann  HHaarrșșoovvsscchhii  

      --ddll..  CCoosstteell  TTăăttăărraannuu    

      --ddll..  AAddrriiaann  AArrăămmeessccuu  

      --ddll..  CCoorrnneelliiuu  VVoorrnniiccuu  

      --ddll..  MMaarrcceell  ––  DDaann  RRooiibbuu 

 

    Dl Tătăranu propune un amendament în sensul votării propunerilor în bloc. 

 

           Se supune la vot amendamentul propus de dl Tătăranu: 

 VOT: DA – 15 

                         NU - 1 

 Amendamentul a trecut. 
  

   Se supun la vot secret propunerile formulate de dl. Viceprimar Harșovschi: 

    VOT: DA – 14 

                        ABȚ -2 

           Propunerile au fost aprobate. 

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre:    

       VOT: DA – 14 

                      ABȚ - 2  

  

        Hotărârea a fost adoptată.  

 

            CCoommiissiiaa  ddee  eevvaalluuaarree  şşii  sseelleeccţţiioonnaarree  aa  pprrooiieecctteelloorr  ddeeppuussee  îînn  vveeddeerreeaa  aattrriibbuuiirriiii  ccoonnttrraacctteelloorr  

ddee  ffiinnaannţţaarree  nneerraammbbuurrssaabbiillăă  ddiinn  ffoonndduurrii  ppuubblliiccee  vvaa  aavveeaa  uurrmmăăttooaarreeaa  ccoommppoonneennţţăă::  

  11..  IIoonn  LLuunngguu  ––  PPrriimmaarr  

  22..  OOvviiddiiuu  DDoorroofftteeii  --  VViicceepprriimmaarr  

  33..  LLuucciiaann  HHaarrșșoovvsscchhii  --  VViicceepprriimmaarr  

  44..  CCoosstteell  TTăăttăărraannuu  --  CCoonnssiilliieerr  llooccaall  

  55..  AAddrriiaann  AArrăămmeessccuu  --  CCoonnssiilliieerr  llooccaall  

  66..  CCoorrnneelliiuu  VVoorrnniiccuu  --  CCoonnssiilliieerr  llooccaall  

  77..  MMaarrcceell  ––  DDaann  RRooiibbuu  --  CCoonnssiilliieerr  llooccaall  

  

  

PPUUNNCCTTUULL  2277  PPrrooiieecctt  ddee  hhoottăărrâârree  pprriivviinndd  ddeeccllaannșșaarreeaa  pprroocceedduurriilloorr  ppeennttrruu  sseelleeccttaarreeaa  

ccaannddiiddaațțiilloorr  ppeennttrruu  CCoonnssiilliiuull  ddee  AAddmmiinniissttrraațțiiee  aall  SS..CC..  TTrraannssppoorrtt  PPuubblliicc  LLooccaall  SS..AA..  --  

iinniiţţiiaattoorr  PPrriimmaarruull  mmuunniicciippiiuulluuii  SSuucceeaavvaa;; 
 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. În calitate de inițiator prezintă completările 

aduse proiectului de hotărâre, respectiv înlocuirea d-lui Gabriel Petruc cu dl. Constantin Mihai 

Vicovan. 

 

          Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

       Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   S-a greșit, se reia votul:  

       VOT: DA – 12 

     ABȚ – 4 
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        Hotărârea a fost adoptată.   

 

  Comisia de selecție a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de 

Administraţie al S.C. Transport Public Local  S.A., va avea următoarea componență: 

- Lucian Harşovschi                           - Viceprimar 

- Ovidiu Doroftei                                - Viceprimar 

- Raluca Pînzariu                             - Consilier - Serviciul resurse umane  

- Constantin Mihai Vicovan             - Consilier – Compartimentul autoritatea locală de 

                                                                    autorizare transport         

       

 

PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea 

serviciului de transport persoane în regim de taxi - 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 – 16 

      

        Hotărârea a fost adoptată.   
 

 

PUNCTUL 29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse 

umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru Municipiul 

Suceava – 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 – 16 

      

        Hotărârea a fost adoptată.   
 

 

   Dl Primar informează că motivat de niște probleme persoanale nu a participat la această 

de la începutul lucrărilor și mulțumește d-lui Viceprimar Harşovschi pentru că l-a înlocuit.  

    

 

PUNCTUL 30 Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Ecologizare - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

 

     Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.  

 

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

       VOT: DA – 16 

      

        Hotărârea a fost adoptată.   

 

 

PUNCTUL 31 Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi - funcții publice - 

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 – 16 

      

        Hotărârea a fost adoptată.   

 

 

PUNCTUL 32 Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a 

autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi înregistrat la Consiliul 

Local al municipiului Suceava sub nr. 50/13.03.2015;  

 

   Dl Primar prezintă Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor. 

 

           Comisiile de specialitate au avizat favorabil Raportul Comisiei, Comisia de tineret – s-a 

luat la cunoștință. 

 

    Se supune la vot Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor:    

        VOT: DA – 16 

      

         Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor a fost aprobat.   

 

 

Ordinea de zi suplimentară 

 

 

PUNCTUL 1  Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul 

Suceava - 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 – 16 

      

        Hotărârea a fost adoptată.   
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PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele 

de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Ana Ipătescu 

nr. 2, în vederea extinderii apartamentului nr. 1 cu un windfang (15,05 mp.) și alee de acces 

(1,50 mp.) pentru o persoană cu deficiență locomotorie gravă - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.  

 

           Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

           Dl Primar invită pe dl. Anchidin solicitantul acestei concesionări să ia cuvântul. 

 

          Dl Anchidin prezintă situația medicală gravă a mamei domniei sale pentru care a solicitat 

această concesionare în vederea extinderii apartamentului cu un windfang și alee de acces.  

 

          Dl Roibu apreciază faptul că acest proiect de hotărâre are o documentație completă. 

         

       Se supune la vot proiectul de hotărâre:    

       VOT: DA – 16 

      

        Hotărârea a fost adoptată.   

 

 

PUNCTUL 33 Diverse. 

 

    Dl Primar invită consilierii locali marți 31.03.2015 la ora 12.00 la o ședință pe tema 

termoficării, iar pe data de 3.04.2015 va fi convocată o ședință extraordinară a Consiliului Local 

pentru delegarea temporară a serviciului de salubrizare până la finalizarea licitației. 

 

   Dl Secretar precizează că în situația actuală se poate negocia fără publicarea unui anunț 

cu operatorii din municipiul Suceava care pot veni la o negociere directă.   

 

 

 

   Dl Arămescu declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 26 martie 2015 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      SECRETAR MUNICIPIU 

             ADRIAN ARĂMESCU                                                                   Jr. IOAN CIUTAC      
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                      

ÎNTOCMIT                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                          

ANCUŢA GRĂMADĂ    
 


