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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 14 mai 2015
Dl Arămescu, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr.
1.353/11.05.2015, pentru data de 14.05.2015, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 15 consilieri locali din numărul total de 23
de consilieri în funcţie. Lipsesc: dl. Barbă, dl. Mocanu, dl. Onofrei - Răileanu, dl. Păduraru, dl.
Prorociuc, dl. Seredenciuc, dl. Vîrvara și dl. Vornicu.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac este în concediu de
odihnă și îl înlocuiește d-na. Violeta Bujorean – şef Serviciul acte administrative, relaţii publice.
Mai participă: dl. Mihail Jitariuc – Director Direcția patrimoniu, dl. Paul Iftimie – Șef Serviciul
contencios administrativ, juridic, d-na. Mirela Sofian – Șef Biroul buget, dl. Cezar Olariu –
consilier Serviciul integrare europeană și strategii de dezvoltare.
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 aprobarea participării S.C. Transagent S.R.L. Suceava la
procedura inițiată prin HCL nr. 53/26.02.2015 – inițiator Primarul municipiului Suceava;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava, a
unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile pe anul 2015 - inițiator
Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava, Asociaţia Culturală
- Educativă „CLUBUL VIDEO ART” al elevilor de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” şi
Centrul Cultural Bucovina privind organizarea vizitei de inspecţie a Comitetului UNICA
pentru Festivalul Mondial al Cinematografiei de amatori UNICA 2016 din Suceava şi a
cheltuielilor legate de această vizită - inițiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu
și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
VOT: DA – 15
Ordinea de zi a fost aprobată.
Dl Arămescu urează în numele consilierilor locali „La mulți ani” d-nei Cocriș.
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării S.C. Transagent S.R.L.
Suceava la procedura inițiată prin HCL nr. 53/26.02.2015 - inițiator Primarul municipiului
Suceava;
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Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Având în vedere faptul că în Consiliul Local al
municipiului Suceava s-a aprobat înființarea unei noi societăți Transagent S.R.L. în perspectiva
participării la licitația de termoficare pe transport și distribuție, se propune patriciparea S.C.
Transagent S.R.L. la doua etapă de licitație care va avea loc în data de 29 iunie. Săptămâna
trecută în urma discuțiilor purtate la București cu dl. Ciocan – președinte al ANRSC, s-au
clarificat lucrurile și există posibilitatea participării cu amândouă societățile municipalității la
această licitație, condiția este existența unei licențe temporare a noii societăți. S-a recomandat
păstrarea legăturii cu ANRSC Botoșani care coordonează și zona Suceava. Astfel joi 7 mai a
covocat o ședință cu AGA și Consiliul de Administrație al S.C. Transagent S.R.L., în cadrul
căreia a fost mandatat dl. Frunzaru Neculai – în prezent director de termoficare la S.C. Termica
S.A. să solicite acestă licențiere și să semneze acte în numele societății. Astfel s-au demarat
procedurile pentru licențiere, este necesară parcurgerea unor etape, existența unui plan de afaceri,
a unei organigrame, a unui număr minim de utilaje care pot fi închiriate în primă fază,
documentația urmând a fi depusă la ANRSC pentru a obține licența provizorie și a participa la
licitația din data de 29 iunie 2015. Având în vedere că prima licitație a fost anulată se speră ca la
a doua licitație să fie cel puțin trei competitori în așa fel încât să se poată tranșa problema unui
nou operator de transport și distribuţie și a asigura furnizarea de apă caldă și a pune bazele
încălzirii pentru sezonul de iarnă 2015 - 2016.
Comisiilie de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 15
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al
Municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări
nerambursabile pe anul 2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Precizează că au fost aduse acuze neîntemeiate
Primăriei, referitoare la inițiațiva salvării sportului sucevean și a manifestării la Primărie.
Consideră nepotrivit locul de desfășurare a adunării publice la Primăria municipiului Suceava dat
fiind faptul că în ultimii 11 ani s-au alocat peste 5 milioane de euro la activitățile sportive,
singurul finanțator al sportului la nivelul județului a fost municipalitatea. Împreună cu dl.
Viceprimar Lucian Harșovschi a participat la discuții cu liderii galeriilor de la fotbal și handbal în
cadrul cărora li s-a explicat că proiectul inițial de hotărâre nu a fost aprobat datorită suspiciunilor
de blat și a rezultatelor nesatisfăcătoare, însă reprezentanții galeriei de la fotbal au prezentat o
adresă emisă de Inspectoratul județean de poliție Suceava potrivit căreia suspiciunile de blat nu se
confirmă. Referitor la rezultatele nefavorabile, ele au continuat și în ultima etapă cu Bacăul,
municipalitatea dă bani dar trebuie să se obțină și performanță. Municipalitatea nu este de vină
pentru rezultatele slabe de la fotbal, reprezentanții clubului de fotbal nu aduc justificările la timp
și astfel se pierd importante sume de bani, referitor la handbal, municipalitatea are de recuperat
niște sume de bani de la echipa de handbal, municipalitatea își face datoria într-un cadru strict
legal. Având în vedere faptul că a fost organizată o licitație pentru această finanțare la fotbal,
licitație câștigată potrivit Legii nr. 350 de echipa Rapid, aprobarea acestui proiect de hotărâre de
Consiliul Local constituie o parte formală. Aceste sume de bani se dau în tranșe, trenșele sunt
condiționate de aducerea justificărilor pe de o parte și de performanțe în măsura în care nu va fi
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performanță și nu va fi respectată disciplina financiară, municipalitatea și ordonatorul de credite
va decide pentru respectarea literei și spiritului legii. Slabele rezultate obținute nu se datorează
municipalității, aceasta și-a făcut datoria cu prisosință dovadă o face și asocierea pentru primele
două luni. Consideră nepotrivită atitudinea reprezentanților galeriei care, pe de o parte după ce lea fost explicată situația și-au cerut scuze, iar pe de altă parte au organizat, repsectiv participat la
acel miting.
Comisiilie de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Viceprimar Harșovschi menționează faptul că dacă în ședința anterioară nu a fost
aprobat acest proiect de hotărâre, au început tot felul de campanii online de sprijinire a fotbalului
și a sportului sucevean, un lucru lăudabil, însă și acuze aduse asupra unor consilieri că nu au
alocat suma de bani solicitată de către cei de la Rapid. Face public faptul că anul trecut datorită
neprezentării la timp a documentelor nejustificative nu a putut fi ridicată suma de 100.000 lei
prevăzută de Primăria municipiului Suceava pentru fotbal. Mesajul transmis de Consiliul Local a
fost unul clar, dat fiind faptul că sunt acuze care planează asupra echipei, ultimele rezultate slabe
obținute, precum și acuzele de blat și non – combat pentru care instituțiile abilitate ale statului se
vor pronunța. Municipalitatea alocă bani și pentru performanță, performanța însemnând
obținerea celor mai bune rezultate. Consiliul Local a aprobat în ultimii 11 ani foarte mulți bani
pentru fotbal, și consideră nepotrivite atât acuzele reprezentanților fotbalului cât și mitingul
organizat. Face apel la echipa de fotbal să joace fotbal în teren, să aducă bucurie sucevenilor și să
obțină performanță, vinderea și cumpărarea jucătorilor nu este problema municipalității. La
sfârșitul lunii decembrie se va vedea performanța obținută și sumele de bani care au putut fi
decontate. În primele două luni a fost alocată suma de 200.000 lei pentru o asociere și se dorește
alocarea a încă 1.000.000 lei, mesajul pe care îl transmite către presă în primul rând este unul
clar, respectiv acești bani sunt dați pentru performanța sportului sucevean.
Dl Arămescu consideră că datorită slabei industrializări din zonă nu există firme care să
susțină echipa de fotbal, astfel singurul finanțator al sportului este municipalitatea.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 14
ABȚ - 1
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava,
Asociaţia Culturală - Educativă „CLUBUL VIDEO ART” al elevilor de la Colegiul Naţional
„Petru Rareş” şi Centrul Cultural Bucovina privind organizarea vizitei de inspecţie a
Comitetului UNICA pentru Festivalul Mondial al Cinematografiei de amatori UNICA 2016
din Suceava şi a cheltuielilor legate de această vizită - inițiator Primarul municipiului
Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Precizează că principala sală în care se va
desfășura acest festival este cea de la Centrul Cultural „Bucovina” pentru amenajarea căreia a
avut loc licitația pentru dotări, ecran, instalații 3D, 4K, sala este finalizată și la partea de
pardoseală și la ventilație, urmează ca cei care câștigă licitația să doteze corespunzător această
sală de spectacole. Ca sală de rezervă este prevăzută Sala Auditorium de la Universitate.
Contribuţia Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 17.977,5 lei.
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Comisiilie de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 15
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Arămescu declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava din data de 14 mai 2015 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ADRIAN ARĂMESCU

SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC

ÎNTOCMIT
ANCUȚA GRĂMADĂ
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