
                        ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 27 martie 2008 

 
Dl. Iordache – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
909/21.03.2008, pentru data de 27.03.2008, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 21 consilieri locali din numărul total de 23 de 
consilieri în funcţie, lipsesc motivat d-na. Gabriela Creţeanu şi d-na. Cristina Iordăchel.    

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, d-na Viceprimar Angela Zarojanu, dl. 
Viceprimar Marian Ionescu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directori: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. 
Narcisa Marchitan, dl. Mihail Jitariuc,  dl. Paul Iftimie – Şef Serviciul contencios administrativ 
juridic, dl. Mihai Hanceriuc – Şef Serviciul asociaţii de proprietari, d-na. Violeta Bujorean – Şef 
Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na. Mirela 
Dziubinschi – Şef Serviciul resurse umane, d-na Cerasela Prelipcean – Şef Serviciul urbanism şi 
amenajarea teritoriului, d-ra. Margareta Isăilă – Şef Serviciul patrimoniu, d-na. Ileana Amariei – Şef 
Serviciu autorizare, corp control, comercial, d-na. Rodica Mandiuc – Şef Biroul buget,  

Din partea mass-media participă: dl. Dinu Zară – Obiectiv, dl. Cosmin Romega - Monitorul 
de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou; 

Invitaţi – reprezentaţii Asociaţiei „Gospodarul”, dl George Brînzei – Preşedintele Asociaţiei 
operatorilor de transport în regim de taxi din judeţul Suceava, dl. prof. Enache – Şcoala Generală din 
Cartierul Burdujeni Sat, dl. Scîntei, d-na. Ţârdia. 

 
 Dl Iordache - prezintă ordinea de zi a şedinţei iniţială şi suplimentară şi le supune la vot: 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 28.02.2008 
şi 13.03.2008; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe 
anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului 
Suceava a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate până la data de 30.06.2008 a 
unui număr de 3 (trei) garaje construite pe terenul proprietatea municipiului Suceava 
domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic 
de Detaliu – solicitant Seredenciuc Daniel - iniţiatori Primarul municipiului Suceava 
dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic 
de Detaliu – solicitant Bruja Nicolae - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic 
de Detaliu – solicitant SC ALVIANCA SRL - iniţiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela 
Zarojanu; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic 
de Detaliu – solicitant SC BIROTICA SRL - iniţiatori Primarul municipiului Suceava 
dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic 
de Detaliu – solicitant SC REMAT SA - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic 
de Zonal – solicitant Bivol Vasile - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic 
de Zonal – solicitant Beldoschi Ion – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Grădinaru Adrian constând în 
tabloul pe lemn, cu dimensiunile 90x55cm, reprezentându-l pe Voievodul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, executată de către donator - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Nuţu Viorel constând în 
branşamentul de apă potabilă (PEHD 50 mm – 150 ml + PEHD 63 mm – 8 ml) şi a 
căminului de apometru aferent acestui branşament, situate în municipiul Suceava, str. 
Ilie Ilaşcu fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor 
bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor 
imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi 
completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. ARABESQUE 
S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind administrarea Ştrandului din municipiul Suceava prin 
asocierea Municipiului Suceava cu un agent economic - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în 
Suceava, str. Petru Rareş fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în 
Suceava, B-dul. George Enescu nr. 13 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 
propritate privată a municipiului Suceava în str. Aron Pumnul fn - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 
propritate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii cabinetului medical 
existent în str. Ana Ipătescu nr. 8 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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22. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren 
propritate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi 
desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului 
Suceava” domnului Magazin Petru - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului 
Suceava” domnului Ursu Constantin - Cristian - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au 
acces la o locuinţă realizată prin programul ANL -  iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal şi a 
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Administraţia 
Pieţelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

29. Proiect de hotărâre privind transformarea în condiţiile legii, a unor posturi – funcţii 
publice în statul de funcţii al Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

30. Diverse. 
Ordinea de zi suplimentară 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan 

Urbanistic Zonal – solicitant S.C. AMW IMOBILIARE S.R.L. -  iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava – dl Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na 
Angela Zarojanu;  

2. Proiect de hotarare privind asocierea între Municipiul Suceava, Fundaţia Ana şi 
Asociaţia Juventus  – iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în 
Suceava str. 6 Noiembrie fn. – iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

4. Proiect de hotarare privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii 
comerciale– iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

5. Proiect de hotarare privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a 
municipiului Suceava, având destinaţia de curţi – construcţii şi grădini către 
proprietarii construcţiilor – case de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

 
VOT: DA – 20 
          ABŢ – 1 

 
Dl Iordache propune modificarea ordinii de zi iniţiale în sensul discutării cu punctelor 24 şi 25 

după aprobarea proceselor verbale. 
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VOT: DA – 19 
           NU - 1 
          ABŢ–1 

 
  

PUNCTUL 1  Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 
28.02.2008 şi 13.03.2008; 

 
VOT: DA, unanimitate 
 

 Procesele verbale au fost aprobate. 
 
PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al 
municipiului Suceava” domnului Magazin Petru - iniţiator Primarul municipiului Suceava. 
 
 Dl Primar precizează că a iniţiat acest proiect de hotărâre ca urmare a cererii cetăţenilor din 
Cartierul Burdujeni Sat pentru care semnează dl prof. Enache prin care solicită conferirea titlului 
de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” d-lui prof. univ. dr. Magazin Petru, persoană cu 
o deosebită activitate didactică de 40 de ani în slujba Facultăţii de Agronomie din Iaşi, o somitate 
în domeniul universitar din Iaşi, municipiu care i-a conferit titlul de „Cetăţean de Onoare”.  

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

şi Comisia de servicii – discuţii în plen. 
 
D-na Viceprimar salută iniţativa d-lui Primar de a conferi titlul de „Cetăţean de Onoare al 

municipiului Suceava” câtor mai multe personalităţi, însă recomandă să se realizeze informarea din 
timp atât a Consiliului Local cât şi a cetăţenilor referitoare la aceste iniţiative şi consideră prea scurt 
timpul dintre data înregistrării solicitării, respectiv 17.03.2008 şi cea a aprobării hotărârii în acest 
sens 27.03.2008. Dat fiind numărul mare de propuneri de acest gen care sunt înregistrare la Primăria 
municipiului Suceava consideră necesară stabilirea unor elemente obligatorii care să poată fi 
analizate, precum şi deschiderea unui Registru în care să fie înregistrate cererile cetăţenilor cu 
propuneri argumentate în acest sens, astfel încât Consiliul Local prin Comisia de specialitate să le 
poată analiza şi să ia cea mai corectă masură, motivat şi de faptul că acest titlu este unul de nobleţe şi 
nu doreşte să se treacă foarte uşor peste acest moment foarte important în special pentru persoana 
care primeşte acest titlu. 

 
D-na Rangu întreabă câţi cetăţeni din Cartierul Burdujeni Sat au semnat cererea. 
 
Dl Primar îl invită pe dl prof. Enache, semnatarul cererii să dea lămuririle necesare.       
 
Dl prof. Enache precizează că a semnat această solicitare la iniţiativa unui număr mare de 

cetăţeni din Cartierul Burdujeni Sat în semn de preţuire şi respect. Iniţiativa are rolul de a răsplăti 
întreaga activitate a prof. univ. dr. Petru Magazin, acest titlu onorific ar fi atribuit la împlinirea 
vârstei de 82 de ani şi la sărbătorirea a 97 de ani de la înfiinţarea Şcolii din Burdujeni Sat al cărui 
elev a fost prof. univ. dr. Petru Magazin. 
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Dl Iordache subscrie la cele afirmate de dl prof Enache, consideră că municipiul Suceava 
se poate mândri cu un profesor universitar care a avut multe contribuţii în dezvoltarea ştiinţelor 
agricole din ţara noastră şi propune ca Şcoala din Burdujeni Sat să poarte numele prof. univ. dr. 
Petru Magazin.  

 
Dl Caşu solicită respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava care 
la Secţiunea II prevede procedura de întocmire a unui proiect de hotărâre în special când iniţiativa 
aparţine cetăţenilor. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

 VOT: DA – 19 
                   ABŢ – 2 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 

PUNCTUL 25  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al 
municipiului Suceava” domnului Ursu Constantin - Cristian - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că a iniţiat acest proiect de hotărâre la propunerea Comitetului de 
iniţiaţivă de la Ceragem care solicită conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului 
Suceava” d-lui.  Ursu Constantin – Cristian pentru contribuţia sa la aplicarea în mod gratuit a unor 
tratamente neconvenţionale de recuperare, terapie prin căldură, etc, unui număr de 350 de pacienţi 
zilnic şi invită pe dl Scântei reprezentantul Comitetului de iniţiaţivă să prezinte solicitarea. 
 
 Dl Scântei precizează că este reprezentantul a 4.035 de pacienţi, persoane de vârsta a III a 
şi a II a care au beneficiat şi beneficiază gratuit de tratament în cadrul Centrului Ceragem Suceava, 
înfiinţat de către dl Ursu Constantin – Cristian. Centrul Ceragem Suceava oferă în mod gratuit 
tratemente cu beneficii multiple pentru boli reumatice, detoxifierea organismului, îmbunătăţirea 
circulaţiei sangvine şi multe altele unui număr de peste 336 de cetăţeni din judeţul Suceava zilnic. 
Persoanele amatoare pot sa-şi achiziţioneze astfel de aparate însă aspectul umanitar primează nu cel 
comercial, în cadrul Centrului Ceragem Suceava, un mic procent din sumele încasate este păstrat 
pentru plata salariilor, a chiriei şi a utilităţilor. În numele celor 4.035 doreşte ca acest titlu onorific să 
reprezinte recunoştinţa pentru generozitatea d-lui Ursu Constantin – Cristian.        
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia economică, 
Comisia de urbanism şi Comisia de servicii – discuţii în plen. 

 
Dl Iosub nu consideră oportună atribuirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului 

Suceava” d-lui.  Ursu Constantin – Cristian deoarece acest Centru Ceragem desfăşoară o activitate 
comercială, într-o situaţie similară regăsindu-se mulţi investitori care au creat numeroase locuri de 
muncă în municipiul Suceava. 

 
Dl Caşu întreabă dacă dl Primar îşi însuşeşte cele precizate în rapoartele ce însoţesc 

proiectul de hotărâre. 
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Dl Primar precizează în calitatea sa de reprezentant al cetăţenilor municipiului Suceava că 

îşi însuşeşte proiectul de hotărâre în totalitate motivat de faptul că cunoaşte situaţia de la faţa locului. 
 
Dl Caşu  întreabă dacă au fost efectuate verificări referitoare la cele aspectele economice 

menţionate în cererea Comitetului de iniţiativă, dat fiind faptul că Centrul Ceragem este o afacere. 
 
D-na Amariei precizează că în luna noiembrie au fost efectuate verificări la faţa locului, 

însă cele mai multe date au fost preluate din Memoriul Comitetului de iniţiativă.    
 
Dl Caşu precizeză că potrivit Legii nr. 215/2001 grupul de iniţiativă pentru un proiect de 

hotărâre este de 5% din numărul cetăţenilor cu drept de vot din municipiul Suceava şi dat fiind 
numărul de persoane semnatare din comunele limitrofe ale municipiului propune conferirea acestui 
titlu de către Comuna Şcheia spre exemplu. 

 
Dl Primar precizează că personal a iniţiat acest proiect de hotărâre la cererea Comitetului 

de iniţiativă de la Centrul Ceragem.    
 
Dl Vătafu consideră necesară instituirea unui proceduri în cadrul Serviciul de specialitate 

din cadrul Primăriei municipiului Suceava pentru cetăţenii care doresc să promoveze asemenea 
iniţiative pentru conferirea titlul onorific de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”. Subscrie 
la cele menţionate de colegi referitoare la afacerea desfăşurată în cadrul Centrului Ceragem şi 
precizează că există numeroase persoane de mare iniţiaţivă în municipiul Suceava ale căror merite 
nu sunt recunoscute prin conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, un 
exemplu în acest sens în consituite firmele cu succes naţional care au creat un număr important de 
locuri de muncă în municipiu. 

 
Dl Barbă solicită lămuriri cu privire la aprecierea activităţii Centrului Ceragem ca fiind o 

afacere, dat fiind faptul că pentru desfăşurarea cu succes a unei activităţi comerciale nu trebuie 
conferit acest titlu onorific. 

 
Dl Donţu consideră o datorie de onoare a Consiliului Local de acceptare a meritelor 

cetăţenilor municipiului Suceava şi propune înfiinţarea distincţiei de „Senior al municipiului 
Suceava” care să fie atribuită după anumite reguli mult mai clare anumitor persoane cu merite 
deosebite, iar persoanele meritoase propuse de cetăţeni ai municipiului Suceava să aibă o anumită 
recunoaştere din partea Consiliului Local, dat fiind faptul că orice cetăţean cu anumite merite şi care 
aduce o energie nouă la nivelul municipiului trebuie apreciat. 

 
Dl Primar precizează că cel mai important lucru în acest caz este cel referitor la faptul că 

acestă unitate prestează servicii în mod gratuit. 
 
Dl Bosancu propune un amendament în sensul amânării proiectului de hotărâre până la 

şedinţa viitoare pentru documentare completă, respectiv dacă societatea înregistrează profit, care este 
cifra de afaceri, etc.  

 

 6



Dl Iordache exemplifică doar cazurile a doi dintre olimpicii cărora le-a fost conferit 
anterior titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, respectiv, Grădinaru Cristian 
medaliat cu aur la Olimpiada internaţională de chimie de la Tokyo, Fekete Ionuţ olimpic la 
Olimpiada de informatică, unul dintre cei mai buni informaticieni ai lumii, ambii sunt studenţi în 
Statele Unite ale Americii şi consilieri pe domeniile matematică şi chimie la NASA. 

 
Dl Vornicu subscrie la cele menţionate de d-na Viceprimar şi consideră că trebuie stabilite 

nişte criterii, eventual o comisie care să analizeze propunerile de conferire a titlului de „Cetăţean de 
Onoare al municipiului Suceava” şi propune sistarea acestor iniţiative până la reglemetarea situaţiei. 

 
Se supune la vot amendametul d-lui Bosancu de amânare a proiectului de hotărâre:     
    VOT: DA – 11 
                   ABŢ–10 
 
Proiectul de hotărâre a fost amânat. 

 
 

 Dl Iordache propune invitarea d-nei. Ţârdia – persoană care ocupă poziţia 280 în lista de 
priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă realizată prin programul ANL. 
 
 D-na Ţârdia precizează că are depus dosar pentru o locuinţă ANL şi prezintă pe scurt situaţia 
locativă actuală, respectiv locuieşte împreună cu fiica şi soţul său în casa părinţilor impreună cu alte 
3 persoane, fratele, tatăl alcoolic şi mama cu probleme psihice şi solicită sprijinul Consiliului Local 
în acest sens. Situaţia patrimonială a familiei este agravată şi de faptul că fetiţa are un singur rinichi, 
necesitând deplasarea pentru controale medicale periodice la o clinică specializată din Cluj. 
 
 Dl Primar precizează că cunoaşte acest caz social deosebit, care însă nu este singurul, criteriile 
ANL au fost modificate, astfel încât familia Ţârdia Irinel a acumulat 39 de puncte, ocupând poziţia 
280  în lista de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă realizată prin programul 
ANL. 
 
 Dl Iosub propune ca soluţie în această situaţie disperată atribuirea unui locuinţe sociale. 
 
 Dl Primar menţionează că şi locuinţele sociale se atribuie în baza unui punctaj impus de lege, 
iar în municipiul Suceava există cazuri sociale mai grave decât al familiei Ţârdia, astfel există 4 
locuinţe sociale de repartizat la 100 de cereri toate cazuri sociale similare sau mai grave decât cel 
aflat în discuţie. Aceste locuinţe se află pe Str. Sblt. Turturică şi urmează să fie repartizate potrivit 
criteriilor impuse de lege în luna aprilie. 
 
 Dl Vornicu întreabă dacă propunerea sa este legală, respectiv consituirea unui fond de rezervă 
din fondul ANL, la dispoziţia Consiliului Local pentru construirea de locuinţe pentru cazurile de 
extremă urgenţă.      
 
 Dl Secretar precizează că există locuinţele sociale pentru care însă trebuie îndeplinite criteriile 
impuse de Legea nr. 114/1996. Dacă se construiesc locuinţe care nu se încadrează în categoria 
„locuinţe sociale”, chiria, respectiv închirierea sau vânzarea se realizeză prin licitaţie publică.  
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Locuinţele care fac obiectul acestui proiect de hotărâre sunt construite din fondurile ANL şi trebuie 
să îndeplinească criteriile impuse de ANL, iar cele patru locuinţe sociale din str. Sblt. Turturică au 
fost construite din bugetul local şi vor fi repartizate potrivit criteriilor impuse de Legea nr. 114/1996. 
 
 Dl Iordache ridică problema unor sesizări primite referitoare la persoane care au în chirie 
locuinţe ANL sau sociale, persoane plecate în străinătate care au subînchiriat aceste locuinţe unor 
terţe persoane şi solicită luarea măsurilor ce se impun în acest caz, precum şi întocmirea unei situaţii 
care să cuprindă informaţii cu privire la numărul de locuinţe sociale, amplasamentul lor, numele şi 
prenumele persoanelor care le ocupă, statut, ocupaţie, etc, pentru ca după prezentarea acestei situaţii 
să fie rezolvat şi cazul familiei Ţârdia. 
 
 Dl Iosub propune ca soluţie provizorie repartizarea unei camere dintr-un cămin şi întreabă dacă 
nu se poate interveni prin autoritatea tutelară asupra situaţiei părinţilor d-nei Ţârdia prin luarea 
măsurilor legale raportate la situaţia familiei, respectiv internarea în centre medicale de specialitate.  
 
 Dl Primar precizează că se realizează verificări referitoare la cele menţionate de dl Iordache, iar 
dacă cele sesizate se dovedesc a fi adevărate, contractele de închiriere vor fi reziliate şi locuinţele 
vor fi repartizate de Consiliul Local. Referitor la propunerea d-lui Iosub, s-a încercat transformarea 
unui cămin în locuinţe sociale însă Ministerul Educaţiei nu şi-a dat acordul în acest sens. 
 
 Dl Bosancu propune ca din bugetul municipiului Suceava din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Consiliului Local să se achiziţioneze o garsonieră pentru rezolvarea acestui caz social, 
garsonieră care va avea statut de tranzit până la rezolvarea definitivă a cazului.  
 
 Dl Secretar precizează că toate locuinţele sociale realizate sau achiziţionate din bugetul local se 
repartizează potrivit criteriilor impuse de lege.  
 
 D-na Viceprimar precizează că cunoaşte cazul familiei Ţârdia, însă această persoană nu 
îndeplineşte criteriile stabilite de lege  pentru o locuinţă ANL. Construirea de locuinţe reprezintă o 
necesitate a municipiului Suceava, o alternativă o reprezintă construirea de case pe teren proprietate 
a municipiului Suceava, case a căror construcţie durează aproximativ 6 luni de zile, în momentul de 
faţă fiind gata 4 locuinţe în Cartierul Iţcani, iar în perioada iunie - iulie 2008 urmând a fi gata alte 8 
asemenea locuinţe în Cartierul Burdujeni Sat, s-au identificat şi alte terenuri unde pot fi construite 
asemenea locuinţe. În maxim 3 luni vor fi finalizate încă 18 locuinţe la mansardă în 6 blocuri ANL 
din Cartierul Privighetorii. Propune ca în cazul locuinţelor construite din bugetul local al 
municipiului Suceava, pe lângă criteriile existente, Consiliul Local să aibă posibilitatea de a acorda 
punctaj diferenţiat pentru aceste cazuri deosebite. Consideră oportună posibilitatea ca Primăria să 
deţină 2 sau 3 locuinţe de necesitate pentru cazarea temporară a cazurilor sociale deosebite, familii 
monoparentale, cazul de faţă, etc. 
 
 Dl Primar precizează că d-nei Ţârdia i-a fost acordat un sprijin financiar pentru plata chiriei.  
 
 Dl Maxim propune alocarea din bugetul local al municipiului Suceava a unei sume lunare petru 
plata chiriei familiei Ţârdia. 
 
 Dl Primar precizează că legea permite acordarea de sprijin financiar o singură dată pe an. 
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 Dl Iosub întreabă ce regim juridic au garsonierele de la mansardă, ANL sau locuinţe sociale. 
 
 Dl Primar precizează că blocurile care urmează să fie date în folosinţă în Cartierul Privighetorii 
au la mansarda garsoniere, au fost construite din fondurile ANL şi se repartizează potrivit criteriilor 
ANL, în cazul blocurilor date în folosinţă acum doi ani, din bugetul municipiului Suceava au fost 
construite garsoniere la mansarda care însă sunt locuinţe sociale.             
 
 Dl Donţu precizează că acest caz este unul deosebit de grav ce necesită o rezolvare imediată. În 
urma analizelor efectuate împreună cu executivul, un lucru este cert acela al respectării criteriilor 
impuse de lege atât în cazul locuinţelor sociale cât şi în cazul celor construite prin ANL, însă 
Consiliul Local poate interveni asupra criteriilor de ierarhizare pentru locuinţele sociale tip 
mansardă.  
                    Propune discutarea punctului 26    
 
 Se supune la vot propunerea d-lui Donţu de discutare a Punctului 26 de pe ordinea de zi: 

VOT: DA – 18 
                   ABŢ–  3 
 

 
PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii 
care au acces la o locuinţă realizată prin programul ANL -  iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că aceste criterii sunt stabilite de lege, punctajele au fost calculate 
potrivit acestor criterii, au fost realizate anchete sociale şu toate demersurile impuse de lege. În 
perioada 2000 – 2004 au fost date sau vor fi gata 42 de locuinţe sociale - s-au dat 20 de locuinţe la 
mansardă din care 10 pe str. G. Ureche şi 10 pe str. N. Iorga, sunt în lucru 18 locuinţe în Cartierul 
Privighetorii şi cele 4 definitivate din Cartierul Iţcani.    
 

Comisia de tineret şi Comisia de cultură a avizat favorabil proiectul de hotărâre, 
Comisia de urbanism, Comisia economică şi Comisia de servicii – discuţii în plen. 

 
Dl Donţu precizează că trebuie procedat la rezolvarea concretă a prblemei în urma 

constatării faptului că titularul poziţiei nr. 280 reprezintă un caz social, şi propune un amendament în 
sensul introducerii unui nou articol astfel: „Art. 2 Titularul poziţiei nr. 280 va primi unul din 
apartamentele construite din fondul locuinţelor sociale tip mansardă.” 

 
Dl Primar precizează că familia Ţârdia a beneficiat de tot sprijinul din partea Primăriei, 

însă propunerea d-lui Donţu nu reprezintă o rezolvare a acestui caz şi solicită să se aibă în vedere că 
la nivelul municipiului Suceava există numeroase asemenea cazuri şi chiar mai grave decât cel 
discutat.  

 
Dl Vătafu propune a se lua în calcul posibilitatea achiziţionării unor garsoniere modulate 

tip container pentru rezolvarea acestor cazuri urgente. Costul a 20 de asemenea garsoniere este de 
aproximativ 100.000 euro, iar durata de montaj este de maxim 4 zile. 
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Dl Seredenciuc precizează că aceste cazuri cuprinse în lista prezentată au fost discutate şi 

analizate în Comisia Socială, există numeroase cazuri grave însă trebuie respectate criteriile impuse 
de lege. 

 
Dl Caşu întreabă dacă persoanele care poartă acelaşi nume de familie sunt rude. De 

asemenea sesizează o greşeală strecurată poziţia nr. 142 este familia Gladun nu Galdun. De 
asemenea sesizează că tabelele prezentate nu sunt semnate de persoanele îndreptăţite în acest sens. 

 
Dl Steiciuc sesizeză o greşeală de tehnoredactare la poziţia nr. 53 şi solicită rectificarea. 
 
D-na Mureşan precizează că persoanele menţionate de dl Caşu nu sunt rude, însă criteriile 

se aplică asupra situaţiei personale a fiecăruia, gradul de rudenie nu consituie un impediment în acest 
sens. Referitor la greşelele strecurate se vor face rectificările necesare. 

 
D-na Murşan distribuie copii după procesele verbale ale şedinţelor Comisiei Sociale. 
 

 Dl Iordache atrage atenţia asupra atitudinii pe care o au funcţionarii din cadrul Serviciului 
Locativ faţă de cetăţenii care nu au primit plicurile prin care li se punea în vedere să-şi completeze 
dosarele, iar când au încercat să realizeze acest lucru, actele nu le-au fost acceptate. 

 
 Dl Primar precizează că adresele de la Serviciul Locativ au fost trimise cu confirmare de 

primire, iar termenul limită a fost stabilit de către Comisia Socială la data de 31.01.2008, actele 
primite peste acest termen nu au fost acceptate.   

 
 Dl Seredenciuc menţionează că listele nu au putut fi semnate datorită faptului că s-a lucrat 

pe aceste liste. 
 
 D-na Săndulescu precizează că punctajul realizat de fiecare solicitant este în procesul 

verbal şi nu poate fi contestat. 
 
 Dl Iosub susţine ideea d-lui Donţu referitoare la singurul loc în care poate interveni 

Consiliul Local în cazuri similare celui prezentat este asupra criteriilor de repartizare a locuinţelor 
sociale prin includerea unei clauze de forţă majoră pentru aceste cazuri.   

 
 Dl Primar precizează că, în măsura în care familia Ţârdia este de acord, va demara 

demersurile necesare pentru repartizarea provizorie a unei camere într-un cămin.  
 
 D-na Ţârdia precizează că nu acceptă repartizarea unei camere într-un cămin. 
 
 Dl Secretar precizează că obiectul acestui proiect de hotărâre este aprobarea listei de 

priorităţi privind repatizarea apartamentelor construite prin ANL, şi nu de locuinţe sociale. Cazul 
familiei Ţârdia nu poate face obiectul acestui proiect de hotărâre şi va putea fi supus dezbaterilor la 
repartizarea locuinţelor sociale pe care Primăria le construieşte. După aprobarea listei de priorităţi 
prezentate, în următoarea şedinţă a Consiliului Local va fi supusă aprobării lista de repartizare a 
locuinţelor, abia după aprobare lista rămâne definitivă potrivit Legii nr. 152/1998 care prevede că 
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anual se aprobă lista de priorităţi pentru solicitările de locuinţe ANL, iar în momentul în care 
locuinţele sunt preluate de municipiul Suceava repartizarea lor se supune spre aprobare Consiliului 
Local. 

 
 Dl Donţu precizează că-şi susţine amendamentul propus anterior dat fiind faptul că potrivit 

legii poate fi supusă dezbaterilor orice poziţie din lista de priorităţi prezentată. 
 
 Dl Secretar menţionează că acest caz este unul social, a acumulat un punctaj mic după 

criteriile ANL, însă poate face obiectul locuinţelor sociale de pe str. Slt. Turturică ce urmează a fi 
repartizate. 

 
 Dl Donţu precizează că situaţia este mai complicată dat fiind faptul că familia Ţârdia nu va   

acumula punctele necesare pentru repartizare unei locuinţe sociale, singura posibilitate a Consiliului 
Local de a interveni în acest caz este prin repartizarea unei locuinţe la mansardă unde poate stabili 
criterii. 

 
 Dl Andronache consideră oportună posibilitatea achiziţionării unor locuinţe modulate de 

tip container şi necesară extinderea anchetei sociale pentru a interveni în situaţia familială şi propune 
implicarea unor specialişti în acest caz. 

 
 Dl Primar precizează că Direcţia de Asistenţă Socială nu poate interveni în acest caz, 

părinţii persoanei de faţă sunt proprietarii locuinţei. 
 
 Dl Bilius salută această iniţiativă de repartizare de locuinţe tinerilor din municipiu, iar 

pentru rezolvarea temporară a situaţiei familiei Ţârdia propune renunţarea la indemnizaţiile 
consilierilor locali pentru ultimele două luni pentru ca aceste sume să fie atribuite pentru plata chiriei 
familiei – o rezolvare temporară a acestui caz.      

 
 D-na Marchitan precizează că acest caz este în evidenţele Serviciului autoritate tutelară, 

însă trebuie respectate prevederile prevederile Codului Familiei referitoare la situaţia familială a 
părinţilor d-nei Ţârdia. 

 
 Dl Secretar atrage atenţia asupra faptului că dacă amendamentul se voateză lista de 

priorităţi va fi schimbată şi punctajul nu va fi respectat, va fi obligat să nu contrasemneze hotărârea, 
aceasta va fi trimisă Prefecturii fără avizul de legalitate al Secretarului municipiului Suceava. 
Aceasta este obligaţia legală, a de avertiza preşedintele de şedinţă al Consiliului Local de 
consecinţele unei hotărâri care se aprobă şi nu este legală. Repartizarea unei locuinţe sociale nu face 
obiectul acestui proiect de hotărâre. 

 
 Dl Primar precizează că majoritatea solicitanţilor au cereri depuse atât pentru repartizarea 

unei locuinţe sociale, a unei locuinţe la mansardă cât şi a unei locuinţe ANL, acestea urmând a fi 
discutate la momentul oportun, în această şedinţă se supune aprobării lista de priorităţi cuprinzând 
solicitanţii care au acces la o locuinţă realizată prin programul ANL. 
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 Dl Iordache propune supunerea la vot a acestui proiect de hotărâre, trasarea unor sarcini 
executivului şi Comsiei Sociale pentru ca d-nei. Ţârdia să i se rezolve situaţia în cel mai scurt timp 
posibil şi solicită o informare scrisă în acest caz.           

 
 Dl Primar o întreabă pe d-na Ţârdia dacă acceptă o cameră într-o casă a Primăriei 

municipiului Suceava alături de alţi chiriaşi. 
 
 D-na Ţârdia precizează că nu poate accepta o asemenea cameră dată fiind starea de 

sănătate a fiicei sale.  
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
D-na Mandachi a greşit se reia votul 

 VOT: DA – 12 
                   ABŢ – 9 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 

 
Pauză 10 minute. 
Se reiau lucrările şedinţei. 
 
 
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava 
pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
  Dl Primar menţionează că a iniţiat acest proiect de hotărâre urmare a cererii Colegiului 
Naţional „Mihai Eminescu” care solicită rectificarea în plus a unor venituri extrabugetare obţinute 
din sponsorizări. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism 
– discuţii în plen. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA, unanimitate.                    
 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 

PUNCTUL 3  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2008 - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că a iniţiat acest proiect de hotărâre urmare a cererii Colegiului 
Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” care solicită rectificarea în plus a unor venituri extrabugetare din 
închirierea cantinei. 
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism 
– discuţii în plen. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA, unanimitate.                    
 
 Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al 
municipiului Suceava a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile 
- iniţiator Primarul municipiului Suceava 
 
  Dl Primar menţionează că Comisia desemnată de Consiliul Local a analizat finanţările 
ce fac obiectul acestui proiect de hotărâre, sumele mari fiind prevăzute în bugetul aprobat.   
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism 
– discuţii în plen. 
 
  Dl Iordache întreabă în ce constă prestaţia Asociaţiei „Maestro Art” pentru care se 
acordă finanţare. 
 
  Dl Primar precizează că este vorba de Fanfara municipiului Suceava care cântă în 
fiecare săptămână în parcul din centrul oraşului, membrii acesteia sunt profesori la Şcoala Populară 
de Artă însă se doreşte preluarea lor la Direcţia de Cultură a municipiului Suceava. 
 
  Dl Iordache întreabă dacă această asociaţie a susţinut vreun spectacol în Parcul Central 
anul acesta.    
 
  Dl Primar menţionează că Fanfara nu a susţinut nici un spectacol anul acesta dar nici nu 
a primit finanţare de la bugetul local. 
 
  Dl Iordache consideră suma alocată Asociaţiei „Maestro Art” de 25 mil lei pe spectacol 
este prea mare şi propune diminuarea cu 200 de mil lei a sumei alocate. 
 
  Dl Secretar preizează că această sumă este câştigată la licitaţie de proiecte, Legea nr. 
350/2005 nu prevede necesitatea aprobării acestor sume după licitaţie, însă potrivit propunerilor 
formulate în Consiliul Local s-a intervenit cu aceasta procedură suplimentară. În situaţia în care 
suma va fi diminuată, titularii acesteia vor contesta în instanţă acest fapt.   
 
  Dl Iosub consideră că aceste sume trebuiau aprobate înainte de licitaţie. 
 
  Dl Secretar precizează că se respectă prevederile Legii nr. 350/2005, iar programul 
activităţilor culturale a fost aprobat ca anexa la buget. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
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VOT: DA – 14 
                   ABŢ – 7 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate până la data de 
30.06.2008 a unui număr de 3 (trei) garaje construite pe terenul proprietatea municipiului 
Suceava domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;  
 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de cultură 
– discuţii în plen. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
VOT: DA – 20 

                   ABŢ – 1 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu – solicitant Seredenciuc Daniel - iniţiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de servicii şi 
Comisia de cultură – discuţii în plen. 
 
  Dl Steiciuc solicită se se rectifice 460 mp în loc de 446 mp. 
 
  D-na Viceprimar precizează că în proiectul de hotărâre s-a strecurat o greşeală, respectiv 
446 mp în loc de 460 mp, greşeală ce va fi rectificată.  
 
  Dl Caşu întreabă de ce Certificatul de Urbanism nu este semnat şi de d-na Viceprimar. 
 
  D-na Viceprimar pune „omisiunea” de a i se aduce pentru a semna Certificatul de 
Urbanism pe seama unei neglijenţe pentru care va înainta un referat d-lui Primar, însă cunoaşte 
Planul Urbanistic de Detaliu de la Comisia Tehnică şi dă asigurări că nici o documentaţie de 
urbanism nu este semnată în necunoştinţă de cauză.    
 
  Dl Primar solicită ca documentaţiile de urbanism să fie semnate la timp pentru ca aceste 
situaţii să fie evitate şi menţionează că Certificatul de Urbanism în cauză este datat 04.04.2007 când 
nu era campanie electorală. 
 
  Dl Barbă întreabă dacă d-na Viceprimar îşi asumă semnătura de pe acest proiect de 
hotărâre. 
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  Dl Vătafu propune pentru un plus de siguranţă ca documentaţiile de urbanism să fie 
semnate şi de d-na Viceprimar. 
 
  Dl Iosub precizează că pentru a fi valabilă o documentaţie de urbanism sunt necesare şi 
suficiente 3 semnături. 
  

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
VOT: DA – 18 

                   ABŢ – 3 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu – solicitant Bruja Nicolae - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 
    

Comisia de urbanism a avizat negativ (dl. Steiciuc – pentru) proiectul de hotărâre, 
Comisiile de specialitate – discuţii în plen. 

 
Dl Andronache ridică problema acordului vecinilor anexat la documentaţia prezentată, 

înscris notarial care conţine informaţii false, respectiv CNP începe cu cifra 0, persoana este născută 
în anul 1923 în ziua luna 30, ziua 30 şi întreabă dacă este vorba despre un fals în acte. 

 
Dl Secretar precizează că Consiliul Local nu este competent să constate falsurile, cei 

interesaţi se pot adresa instanţei în acest sens.  
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
VOT: DA – 9 
           NU - 4 

                   ABŢ–8 
 
 Hotărârea nu a fost aprobată. 

 
  Dl Bilius intervine cu explicaţii referitoare la situaţia locativă a familiei Bruja. 
 
 
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu – solicitant SC ALVIANCA SRL - iniţiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;  
 
  D-na Viceprimar precizează că acest proiect de hotărâre priveşte construirea unei 
pensiuni turistice în Cartierul Iţcani, documentaţia fiind analizată de două ori în Comisia Tehnică. 
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Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisiile de specialitate – 
discuţii în plen. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  
 VOT: DA, unanimitate  
 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 

 
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu – solicitant SC BIROTICA SRL - iniţiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 
 

Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisiile de specialitate – 
discuţii în plen. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA – 18 
           NU -  1 

                   ABŢ– 2 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 

 
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu – solicitant SC REMAT SA - iniţiatori Primarul municipiului Suceava 
dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 
 
  D-na Viceprimar precizează că SC Remat SA solicită aprobarea construirii unui depozit 
în locul numit „După Gară” cu două containere şi o clădire pentru sediul administrativ. 
 

Comisia de urbanism şi Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre, 
Comisiile de specialitate – discuţii în plen. 

 
Dl Caşu solicită să se precizeze suprafaţa pe care se construieşte respectiv 500mp – POT 

10%. 
 
D-na Prelipcean precizează că suprafaţa totală este de 5260 mp, iar suprafaţa construită 

este de 500 mp. 
 
Dl Iordache precizează că nu consideră oportună această aprobare dat fiind faptul că în 

zonă funcţionează o piaţă şi solicită a se avea în vedere posibilitatea negocierii pentru mărirea pieţei.    
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA – 15 
                   ABŢ– 6 
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 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic de Zonal – solicitant Bivol Vasile - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 

 
 D-na Viceprimar precizează că se intenţionează construirea unui bloc pe teren proprietate 
privată, cu un regim de înălţime mai ridicat D+P+9E, s-a cerut un PUZ dat fiind faptul că zona este 
una cu locuinţe cu un regim de înălţime mediu şi înalt, documentaţia respectă legislaţia în vigoare, 
iar avizul Comisiei Tehnice este favorabil. 
 

 Comisia de urbanism nu se pronunţă deoarece s-a antepronunţat presa, Comisiile de 
specialitate – discuţii în plen. 

 
Dl Caşu întreabă referitor la rubrica Regimul Juridic din Certificatul de Urbanism despre 

ce imobil se face vorbire. 
 
D-na Viceprimar precizează că terenul poate fi inclus în categoria imobilelor. 
 
Dl Iordache consideră inoportună acestă construcţie deoarece distruge spaţiul verde, 

umbreşte blocul vecin, nu asigură necesarul de locuri de parcare şi solicită d-lui Primar să nu se 
antepronunţe asupra proiectelor de hotărâre. 
  

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
Dl Cosmulese a greşit se reia votul 

 VOT: DA –13 
            NU - 2 

                   ABŢ– 6 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 

 
Dl Jitariuc intervine cu explicaţii în sensul că din punct de vedere urbanistic acest bloc 

echilibrează transversal vecinătatea în Cartierul Obcini. 
 
Dl Primar precizează că această documentaţie a fost avizată anterior de Comisia Tehnică 

formată din specialişti în domeniu inclusiv de specialişti ai Ordinului Arhitecţilor.  
 
D-na Rangu menţionează că Comisia Tehnică are rol consultativ, Consiliul Local hotărăşte 

asupra oportunităţii aprobării unei documentaţii de urbanism. 
 
      Dl Iordache precizează că între cei care fac parte din Comisia Tehnică şi cei care proiectează 
blocuirile este un conflict de interese şi atrage atenţia asupra faptului că nici un consilier local cu 
excepţia d-nei Rangu nu a fost invitat la şedinţele Comisiei Tehnice. 
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          D-na Viceprimar solicită aprobarea învoirii sale.  
VOT: DA, unanimitate 

 
          Dl Donţu precizează că Ordinul Arhitecţilor este corpul profesional al acestei profesii, însă 
apartenenţa la acesta nu trebuie să confere calităţi suplimentare referitoare la avizarea 
documentaţiilor de urbanism, şi consideră că se impune ca arhitectul şef al municipiului să dea 
avizul de urbanitate.  
 
         Dl Vătafu susţine cele menţionate anterior referitor la avizul pur consultativ al Comisiei 
Tehnice. 
 
        Dl Primar precizează că avizul dat de Comisia Tehnică este pur consultativ, însă legea 
prevede obligativitatea consultării acesteia. 
 
         Dl Steiciuc menţionează faptul că Comisia Tehnică îşi dă avizul referitor la o propunere, 
Comisia de urbanism verifică actele dacă sunt conforme cu cele declarate, Consiliul Local ţinând 
cont de documentaţia prezentată şi de avizele celor două Comisii aprobă sau nu o documentaţie de 
urbanism. Atrage atenţia asupra faptului că Comisia de urbanism nu are la dispoziţie toate datele şi 
informaţiile necesare şi solicită invitarea consilierilor locali interesaţi la şedinţele Comsiei Tehnice.        

 
Dl Cosmulese propune demararea lucrărilor de realizare a căii de acces de la Maraton în 

str. Victoriei. 
 
Dl Secretar precizează că a fost identificat proprietarul construcţiei care urmează a fi 

expropriat, sau cu care se va face un eventual schimb. 
 
Dl Bosancu prezintă un caz în care Comisia Tehnică formată din specialişti ai Ordinului 

Arhitecţilor a greşit, este cazul modernizării Bazarului, pentru care în prezent se desfăşoară lucrări 
suplimentare de amenajare. Pentru proiectele de hotărâre din domeniul urbanismului consideră 
necesar avizul Comisiei de urbanism formulat în urma consultării documentaţiilor complete. 

 
Dl Primar precizează că modificările intervenite în activitatea Comisiei de Urbanism se 

datorează modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local. 
 
Dl Caşu consideră că ultimele modificări ale Regulamentului nu limitează accesul 

Comisiei de urbanism la documentele necesare.    
 
 
PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic de Zonal – solicitant Beldoschi Ion – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 
 

Comisia de urbanism nu se pronunţă deoarece s-a antepronunţat presa, Comisiile de 
specialitate – discuţii în plen. 
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Dl Iosub întreabă dacă este legal ca titularul Certificatului de Urbanism să fie Beldoschi 
Ion iar proprietar este o altă persoană. 

 
Dl Secretar precizează că acest fapt este perfect legal. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA – 20 
                   ABŢ– 1 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
Se supun la vot solicitările de învoire ale: d-lui Donţu, d-lui Steiciuc şi d-lui Bosancu: 

VOT: DA, unanimitate 
Sunt prezenţi 18 consilieri locali. 

 
 
PUNCTUL 13  Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Grădinaru Adrian 
constând în tabloul pe lemn, cu dimensiunile 90x55cm, reprezentându-l pe Voievodul Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, executată de către donator - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism 
– discuţii în plen. 
 
 Dl Caşu întreabă dacă Comisia de cultură a văzut acest tablou. 
 
 D-ra Isăilă menţionează că tabloul se află depus la Serviciul administrativ din cadrul 
Primăriei municipiului Suceava. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
VOT: DA – 16 

                   ABŢ– 2 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 

 
PUNCTUL 14  Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Nuţu Viorel constând în 
branşamentul de apă potabilă (PEHD 50 mm – 150 ml + PEHD 63 mm – 8 ml) şi a căminului 
de apometru aferent acestui branşament, situate în municipiul Suceava, str. Ilie Ilaşcu fn. - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism 
– discuţii în plen. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA, unanimitate  
                    
 Hotărârea a fost aprobată. 
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PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea 
unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor 
imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările 
ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că prin acest proiect de hotărâre se realizează regularizarea 
patrimoniului public şi privat al municipiului Suceava. 

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

– discuţii în plen. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA – 17 
                   ABŢ– 1 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 

PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. 
ARABESQUE S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;  
 
  Dl Primar precizează că într-o şedinţă anterioară a fost aprobat PUD – ul pentru 
transformarea spaţiului existent într-un hypermarket cu produse industriale, prin această asociere 
urmând a se amenaja intersecţia.    

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

discuţii în plen. 
 
Dl Iosub face o observaţie în sensul că Planul de situaţie anexat la proiectul de hotărâre nu 

este complet, el prezintă doar o bandă de separare pe mijlocul str. Traian Vuia şi propune un 
amendament în sensul amânării proiectului de hotărâre. De asemenea solicită să se facă verificări 
dacă lucrările efectuate pentru amenajarea intersecţiei din zona Carrefour coincid cu studiul de 
circulaţie şi cu reglemetările aprobate de Consiliul Local. 

 
Dl Primar precizează că documentaţia completă a fost prezentată în Comisia de servicii, 

iar în legătură cu cele sesizate se vor efectua verificări. 
 
Se supune la vot amendamentul d-lui Iosub de amânare a proiectului de hotărâre:  

VOT: DA – 6 
           NU - 2  

                   ABŢ–10 
Amendamentul nu a trecut. 
 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre  
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VOT: DA – 11 
                   ABŢ– 7 
 
 Hotărârea nu a fost aprobată. 
 

 
PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind administrarea Ştrandului din municipiul Suceava 
prin asocierea Municipiului Suceava cu un agent economic - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 
  Dl Primar menţionează că cea mai avantajoasă formă de modernizare a ştrandului este 
asocierea, agentul economic urmând a investi 150.000 euro. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de servicii şi 
Comisia de urbanism – discuţii în plen. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA – 12 
           NU -  2 

                   ABŢ– 4 
 
 Hotărârea a fost aprobată. 

 
Pauză 10 minute. 
Se reiau lucrările şedinţei. 
 
 
PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate 
în Suceava, str. Petru Rareş fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
  Dl Primar menţionează că a iniţiat acest proiect de hotărâre ca urmare a solicitării 
Liceului de Artă de a închiria o suprafaţă de 10 mp pentru amenajarea unui chioşc provizoriu.  
 

Comisia de urbanism şi Comisia economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre, 
Comisia de servicii, Comisia de cultură şi Comisia de tineret – discuţii în plen. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA, unanimitate 
 

            Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
 
PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate 
în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 13 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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Dl Primar precizază că în acest caz s-a solicitat de către Biotest închirierea unei suprafeţe 
de 1 mp pentru amplasarea unui totem publicitar. 

 
Comisia de urbanism a avizat negativ proiectul de hotărâre,  Comisia economică şi 

Comisia de tineret a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de servicii, Comisia de 
cultură – discuţii în plen. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA – 8 
           NU – 5 
          ABŢ- 5 
 

  Hotărârea nu a fost aprobată. 
 

 
PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele 
de teren propritate privată a municipiului Suceava în str. Aron Pumnul fn - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar menţionează că a iniţiat acest proiect de hotărâre ca urmare a solicitării unui 
cetăţean din Cartierul Iţcani, care este proprietarul unei suprafeţe de 352 mp şi doreşte concesionarea 
a 100 mp pentru construirea unei locuinţe. 
 

  Comisia de urbanism a avizat negativ proiectul de hotărâre,  Comisiile de specialitate 
– discuţii în plen. 
 
 Dl Jitariu precizează că pe suprafaţa solicitată este amenajată o staţie de autobuz / maxi 
taxi. 
 
 Dl Caşu solicită lămuriri în sensul că prin cerere se solicită extinderea garajului cu 100 mp, 
se doreşte extinderea garajului sau a casei.   
 
 Dl Primar precizează că proiectul pentru construcţia unei locuinţe P+M şi un garaj fost 
gândit pe o suprafaţă mai mare. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA – 12 
           NU – 2 
          ABŢ- 4 
 

  Hotărârea nu a fost aprobată. 
 

 
PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele 
de teren propritate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii cabinetului medical 
existent în str. Ana Ipătescu nr. 8 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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  Dl Primar menţionează că a iniţiat acest proiect de hotărâre ca urmare a solicitării de 
extindere a cabinetului medical existent în str. Ana Ipătescu nr. 8. 
 
  Dl Jitariu menţionează că în urma discuţiilor cu evaluatorul din cadrul Comisiei 
economice, acesta a retras pentru refacere Raportul de evaluare, astfel încât forma finală este de 
16.616 lei( în loc de 13.450 lei), respectiv 4.478,7 euro, situaţie în care Comisia economică 
avizează favorabil proiectul de hotărâre cu amendamentul aferent. 

 
Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de servicii, şi 

Comisia de tineret – discuţii în plen, Comisia de cultură – nu a luat în discuţie acest punct de pe 
ordinea de zi. 

 
Se supune la vot amendamentul Comisiei economice, respectiv „...Se aprobă preţul 

concesiunii suprafeţei de teren menţionate ... la nivelul sumei de 16.616 lei respectiv 4.478 euro...” 
VOT: DA – 17 

                   ABŢ–  1 
Amendametul a trecut. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendametul votat 

VOT: DA – 17 
                   ABŢ–  1 
 
Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele 
de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava;  
 
 Dl Iordache propune votarea în bloc a articolelor acestui proiect de hotărâre. 

VOT: DA, unanimitate 
 

 Comisia de servicii, Comisia de cultură şi Comisia de tineret a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism şi Comisia economică – discuţii în plen. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA, unanimitate 
 

            Hotărârea a fost aprobată. 
 

 
PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la 
organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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 Dl Primar precizează că a intrat în vigoare noua lege a taximetriei şi trebuie aprobat noul 
Regulament care prevede posibilitatea creşterii numărului de autorizaţii de la 330 la 400, propunerea 
de majorare a tarifelor – 1,8 lei/km (TVA inclus), etc. În calitate de iniţiator, completează proiectul 
de hotărâre cu propunerile formulate de asociaţiile profesionale, respectiv introducerea unui nou 
articol cu două alin. astfel:  
               ” (1) Autorizaţiile taxi ale transportatorilor persoane juridice eliberate iniţial pentru 
autovehicule închiriate, înlocuite în termenul legal cu autovehicule deţinute în proprietate sau în 
temeiul unui contract de leasing, să fie considerate ca atribuite pentru prima dată. 
              (2) Prelungirea valabilităţii acestora pentru o perioadă de încă 5 ani se va realiza în 
condiţiile legii.”    
      

Comisia de cultură şi Comisia de tineret a avizat favorabil proiectul de hotărâre, 
Comisia economică, Comisia de servicii şi Comisia de urbanism – discuţii în plen. 
 
 Dl Caşu propune un amendament, respectiv eliminarea Art. 4 pct. 2 lit „a” tariful perceput 
pe timp de noapte să nu fie mai mic decât tariful de zi”, deoarece coroborat cu lit. „b” tariful de 
noapte poate fi mai mare cu cel mult 50% din tariful de zi”, nu se justifică. 
 
 Dl Secretar precizează că dispoziţiile art. 4 alin.2 lit. „a” şi lit. „b” sunt prevăzute de lege, 
Consiliul Local stabileşte tariful maximal. 
 
 Dl Caşu retrage amendamentul. 
 
 Dl Iosub consideră necesară reorganizarea din punct de vedere economic şi tehnic a 
activităţii de taxi, Consiliul Local trebuie să hotărască numărul de autorizaţii taxi, asupra tarifelor, 
locurilor de aşteptare, etc. Propune un amendament în sensul menţinerii numărului de licenţe taxi de 
330 motivat de aglomeraţia din trafic, de lipsa locurilor de aşteptare şi de calitatea serviciilor 
prestate.   
 
 Dl Primar consideră suficient numărul de 330 de licenţe de taxi motivat de faptul că 
circulaţia în oraş este sufocată, iar municipalitatea trebuie să asigure locuri de parcare. Referitor la 
tarifele practicate, acestea sunt printre cele mai mici din ţară, în fapt aceste tarife sunt parcticate fiind 
necesară o legalizare în acest sens, concurenţa va determina practicarea unor tarife mai mici.    
 
 Este invitat să ia cuvântul de la consola d-nei Viceprimar - dl George Brînzei – Preşedintele 
Asociaţiei operatorilor de transport în regim de taxi din judeţul Suceava. 
 
 Dl Brînzei menţionează că în urma discuţiilor purtate cu membrii asociaţiei pe care o 
conduce s-a ajuns la concluzia că tariful optim de funcţionare este de 2 lei/km deoarece raportul de 
kilometri plin/gol este de 1/1, aceste cheltuieli trebuiesc amortizate, tariful de 1,8 lei/km este 
minimul acceptat, iar concurenţa dintre companii va regla acest tarif. Referitor la licenţele de 
funcţionare, majorarea numărului lor este benefică dat fiind numărul mare de operatori din asociaţie 
care au mijloacele fixe achiziţionate, au documentaţia depusă la Primărie însă sunt pe listele de 
aşteptare pentru eliberarea licenţelor de transport. De asemenea consideră necesar constituirea unui 
număr de rezerve pentru ca o persoană care a lucrat în cadrul unei asociaţii să se poată autoriza ca 
persoană fizică – taximetrist independent.   

 24



 
 Dl Iosub precizează că potrivit legii activitatea de taxi trebuie să se desfăşoare cu un 
dispecerat central la care să fie arondate toate companiile de taximetrie din oraş şi care să răspundă 
de dirijarea maşinilor şi întreabă dacă acest lucru este respectat la nivelul municipiului Suceava. 
 
 Dl Brînzei menţionează că potrivit legii în localităţile în care sunt eliberate peste 100 de 
autorizaţii este obligatoriu ca operatorii de taxi să facă parte dintr-un dispecerat pe baza contractului 
aferent. Legea nu impune existenţa unui singur dispecerat, în municipiul Suceava în acest moment 
funcţionează 5 dispecerate de taxi, respectiv Cris Taxi, Euro Taxi, Geo Taxi, PPP Taxi şi Timinger 
Taxi.  
 
 Dl Iosub întreabă care este numărul de autovehicule proprii ale fiecărui dispecerat şi care 
este numărul de autovehicule afiliate dispeceratului deoarece aproximativ 70% din activitatea de taxi 
se desfăşoară înafara cadrului legal. În acest sens consideră că majorarea tarifului va atrage cât mai 
multe persoane în dispecerat, fapt ce nu va fi în beneficiul taximetriştilor independenţi.  
 
 Dl Vătafu atrage atenţia asupra calităţii serviciilor prestate şi a faptului că activitatea se 
desfăşoară fără punerea în funcţiune a aparatelor de taxat şi fără eliberarea de bonuri fiscale. Propune 
respectarea regulilor impuse de economia de piaţă, îmbunătăţirea serviciilor însă cu păstrarea 
numărului de licenţe.   
 
 Dl Cosmulese consideră oportună majorarea numărului de autorizaţii până la 400, pentru a 
crea condiţii de concurenţă şi pentru a evita pirateria. 
 
 Dl Maxim consideră suficient numărul de 330 de autorizaţii taxi dată fiind aglomeraţia din 
locurile de îmbarcare. Întreabă dacă prevederea potrivit căreia „Cursa minimă este de 5 lei” este 
legală şi propune un amendament, respectiv înlocuirea acesteia prin introducerea în textul hotărârii a 
unui nou articol astfel: „Orice cursă efectuată fără aparatul de taxat în funcţiune este gratuită, 
prevedere care va fi afişată pe portiere, sub tarife.”. 
 
   Dl Primar precizează că în această situaţie există şi o culpă a municipalităţii în ceea ce 
priveşte amenajarea parcărilor. 
 
 Dl Brînzei precizează referitor la art. 6 şi 7 care prevăd un număr de minim 200 de taxiuri 
permanente în trafic, pe timp de noapte oferta de servicii de taxi depăşeşte cu mult cererea, ideal în 
acest caz ar fi să se poată circula în număr mai mare ziua. În ceea ce priveşte cursa minimă, aceasta 
este o practică împământenită, şi nu este reglementată de asociaţie şi este de acord cu propunerea 
forumlată de dl Maxim. 
 
 D-na Amariei  precizează că menţiunea propusă de dl Maxim poate fi inclusă în lista cu 
tarifele practicate. 
 
 Dl Bilius întreabă care este posibilitatea de a impune aceeaşi culoare pentru autovehiculele 
destinate activităţii de taxi. 
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 Dl Iosub precizează că există o Hotărâre a Consiliului Local care impune obligativitatea 
vopsirii în galben cel puţin a stâlpilor şi a cupolei.   
 
 Dl Iordache consideră referitor la propunerea de majorare a tarifelor că aceste pesoane nu 
trebuie private de dreptul de a munci. 
 
 Se supune la vot primul amendament propus de dl Iosub de menţinere a numărului de 
autorizaţii existent al respectiv, „Numărul maxim de autorizaţii taxi care se eliberează pentru 
transport persoane în regim de taxi în municipiul Suceava este de 330“ 

VOT: DA – 10 
           NU – 2 
          ABŢ- 6 

 Amendamentul a trecut. 
 

 Se supune la vot al doilea amendament propus de dl Iosub de menţinere a tarifelor 
practicate la nivelul actual. 

VOT: DA – 3 
           NU – 4 
         ABŢ- 11 

 Amendamentul nu a trecut. 
 
 Se supune la vot amendamentul propus de dl Maxim, respectiv introducerea în textul 
hotărârii a unui nou articol astfel: „Orice cursă efectuată fără aparatul de taxat în funcţiune este 
gratuită, prevedere care va fi afişată pe portiere, sub tarife.”. 

 VOT: DA, unanimitate  
 Amendamentul a trecut. 

 
 Dl Barbă consideră că limitarea numărului de autorizaţii nu crează condiţiile concurenţei. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completările d-lui Primar şi cu cele două 
amendamente aprobate: 

VOT: DA – 16 
                   ABŢ–  2 
 
Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 27 Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal 
şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că această actualizare a organigramei se datorează transferării unor 
atribuţii de la Autoritatea Rutieră Română ce impun înfiinţarea unui nou compartiment. 

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

– discuţii în plen. 
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 Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA, unanimitate 
 

            Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei 
Administraţia Pieţelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

 
Dl Iordache atrage atenţia asupra faptului că lipseşte menţiunea „Proiect” de pe proiectul 

de horărâre. 
 
Dl Primar menţionează că se doreşte transformarea a 4 posturi de casier în electrician şi 

personal îngrijitor.  
 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism 

– discuţii în plen. 
 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre  
VOT: DA – 17 
          ABŢ - 1 
 

            Hotărârea a fost aprobată. 
 

 
PUNCTUL 29 Proiect de hotărâre privind transformarea în condiţiile legii, a unor posturi – 
funcţii publice în statul de funcţii al Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava;  

  
Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre vizează avansarea în treapta de salarizare 

pentru egalizarea salariilor personalului preluat de la Ministerul de Interne. 
 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism 

– discuţii în plen. 
 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre  
VOT: DA, unanimitate 
 

            Hotărârea a fost aprobată. 
  
 

Ordinea de zi suplimentară 
 
 

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan 
Urbanistic Zonal – solicitant S.C. AMW IMOBILIARE S.R.L. -  iniţiatori Primarul 
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municipiului Suceava – dl Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela 
Zarojanu; 
 

Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisiile de specialitate – 
discuţii în plen, Comisia de cultură – nu s-a discutat. 

 
Dl Caşu menţioneză că în Planul de situaţie anexat s-a strecurat o greşeală apare un 

proprietar cu numele Caşu Cornel, este o informaţie greşită, nu a deţinut niciodată în proprietate 
teren în această zonă. 

 
Dl Barbă precizează că prin amenajarea unei parcări se utilizează total ineficient suprafaţa 

de teren, teren proprietate a municipiului Suceava care ar putea fi folosit pentru construirea unei 
grădiniţe pentru copii şi consideră că acest fapt reprezintă o inginerie funciară pentru ca această 
construcţie să se realizeze. 

 
D-na Săndulescu propune un amendament la Art. 1 lit.”b” să se menţioneze faptul că 

parcarea este publică, articolul va avea următorul conţinut: „(b) Pe terenul proprietatea municipiului 
Suceava se vor amenaja o parcare publică si noi drumuri de acces care vor fi racordate la strazile din 
municipiu.  Pentru realizarea acestora se va incheia un contract de asociere care va fi supus aprobarii 
Consiliului Local al municipiului Suceava.” 

  VOT: DA – 15 
             NU – 2 
            ABŢ- 1  

 Amendamentul a trecut. 
 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat: 
VOT: DA – 14 
           NU -  1 

                   ABŢ–  3 
 
Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 2 Proiect de hotarare privind asocierea între Municipiul Suceava, Fundaţia Ana şi 
Asociaţia Juventus  – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că municipalitatea a colaborat timp de 4 ani cu aceste asociaţii, 
proiectul prezentat este unul interesant şi curajos “Suceava oraş cultural european”, de anvergură ce 
presupune manifestări culturale pe întreaga perioadă a anului.    
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism  
şi Comisia de servicii – discuţii în plen, Comisia de cultură – nu s-a discutat. 
 
 Dl Vătafu consideră că prima activitate ar trebui demarată începând cu 15.06.2008. 
 
 Dl Iosub întreabă de ce aceste asociaţii nu participă la licitaţie de proiecte. 
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 Dl Primar menţionează că evenimentele majore au fost demarate în asociere cu aceste 
asociaţii, în măsura în care Direcţia de Cultură va funcţiona, aceasta se va ocupa de astfel de 
manifestări. Nu au participat la licitaţia de proiecte pentru că proiectul lor are mai multe surse de 
fianţare, nefiind o activitate finanţată exclusiv de la bugetul municipiului Suceava. 
 
 Dl Iordache atrage atenţia că nu a primit informarea privind decontarea sumelor alocate 
anterior solicitată la ultima asociere şi nu consideră firesc ca aceste două asociaţii 
nonguvernamentale să beneficieze de exclusivitate din partea Primăriei, în contextul în care la 
Suceava este un festival de teatru. 
 
 Dl Seredenciuc precizează că au existat colaborări reuşite ale Comisiei de Clutură cu 
aceste două asociaţii şi propune susţinerea activităţilor culturale la nivelul municipiului Suceava.     
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT: DA – 15 
          ABŢ–  3 

 
Hotărârea a fost aprobată. 
 
 

PUNCTUL 3 Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în 
Suceava str. 6 Noiembrie fn. – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că această solicitare vine din partea d-nei Sofia Micu Vicoveanca, 
Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava, este o suprafaţă misă de teren de 3,15 mp necesară 
pentru extinderea garajului existent. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de servicii – 
discuţii în plen, Comisia de cultură – nu s-a discutat. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  

VOT: DA, unanimitate 
 

            Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 4 Proiect de hotarare privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de 
teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii comerciale– 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că a iniţiat acest proiect de hotărâre ca urmare a solicitării de 
extindere şi aliniere a unor spaţii comerciale din Cartierul G. Enescu. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism 
şi Comisia de tineret – discuţii în plen, Comisia de cultură – nu s-a discutat. 
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 Dl Iordache propune votarea în bloc articolele acestui proiect de hotărâre. 
 
 Dl Vasiliu propune să se voteze pe articole dat fiind faptul că spaţiul de la art. 3 se află în 
proprietatea sa. Această propunere vizează alinierea a 3 spaţii comerciale cu celelalte blocuri din 
Cartierul G. Enescu, construcţia se va realiza pe o fundaţie de beton, pe schelet de sticlă şi metal, 
fără a se intra pe spaţiul verde şi care corespunde aspectului urbanistic din zonă. 
 
 Dl Barbă intervine cu o recomandare de a se respecta proiectul unitar existent în zonă. 
 
 Se supune la vot art.1    

VOT: DA – 14 
           NU -  2 

                   ABŢ– 2 
Articolul nu a trecut. 
 

 Se supune la vot art.2    
VOT: DA – 13 
           NU -  1 

                   ABŢ– 4 
Articolul nu a trecut. 
 

 Se supune la vot art.3 
 Dl Vasiliu nu votează.     

VOT: DA – 14 
           NU -  1 

                   ABŢ– 2 
Articolul nu a trecut. 
 
Hotărârea nu a fost aprobată.  
 
 

PUNCTUL 5 Proiect de hotarare privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a 
municipiului Suceava, având destinaţia de curţi – construcţii şi grădini către proprietarii 
construcţiilor – case de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Comisiile de specialitate – discuţii în plen, Comisia economică a avizat favorabil 
proiectul de hotărâre, Comisia de cultură – nu s-a discutat. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

 VOT: DA, unanimitate  
 
Hotărârea a fost aprobată. 
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PUNCTUL 30 Diverse – Ordinea de zi iniţială 
 
 30.1. Dl Andronache propune reintroducerea pe ordinea de zi a Punctului nr. 4 de pe 
Ordinea de zi suplimentară. Solicită d-lui Primar să atragă atenţia directorilor şi şefilor de birou din 
Primăria municipiului Suceava că acest Consiliu Local îşi încetează activitatea după şedinţa din luna 
mai 2008, deoarece au fost cetăţeni la Primărie cu divese solicitări cărora li s-a pus în vedere că până 
după alegeri nu mai sunt şedinţe de Consiliu Local. 
 
 Dl Secretar precizează că toate cererile adresate Consiliului Local se înregistrează la 
registratura Consiliului Local care funcţionează în cadrul Serviciului acte administrative, relaţii 
publice, circulaţia şi păstrarea documentelor. 
 
 
 30.2. Dl Iordache propune d-lui Primar să dispună efectuarea de verificări a 
Compartimentului disciplina în construcţii asupra modului în care a rămas str. Fântâna Albă după 
definitivarea construcţiei; pe str. Calea Unirii sunt nişte gropi care periclitează viaţa şoferilor, au fost 
puse pavele însă diferenţa de nivel este foarte mare. De asemenea ridică problema iluminatului din 
Cartierul Obcini. 
          

  Dl Primar precizeză că referitor la problema iluminatului din Cartierul Obcini că azi 
27.03.2008  a fost semnat Protocolul de inventariere a iluminatului public local. 

 
Dl Maxim precizează că E.ON Moldova nu a putut efectua lucrări de reparaţii în lipsa unui 

contract de întreţinere a instalaţiilor până la predarea instalaţiilor de ilumiat către Primărie. 
 
Dl. Iordache declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 

Suceava din data de 27 martie 2008 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    
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