
                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 26 mai 2011 

Dl.  Harşovschi  –  preşedintele  de  şedinţă  declară  deschise  lucrările  şedinţei  ordinare  a 
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  convocată  în  baza  Dispoziţiei  Primarului  nr. 
1600/20.05.2011  pentru  data  de  26.05.2011,  ora  14,00 în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  Local  al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 21 consilieri  locali,  d-na Săndulescu Monica 
Loredana şi dl.Vornicu Corneliu lipsesc motivat.

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar  
Lucian Harşovschi,  dl.  Secretar  al  municipiului  Ioan Ciutac,  d-na Văideanu Elisabeta  – Director  
executiv, dl.Cusiac Gheorghe – şef Serviciu protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate 
în muncă, d-na Narcisa Marchitan – director Direcţia de asistenţă socială,dl. Cerlincă Florin – director  
Direcţia generală tehnică şi de investiţii, d-na Bodor Xenia – şef Serviciu Urbanism si Amenajarea  
Teritoriului  ,  dl.  Mihail  Jitariuc – director Direcţia Patrimoniu şi  Protecţia  Mediului,  d-na Xenia 
Bondor – şef Serviciu urbanism, dl. Hostiuc Mihai – director Direcţia de ecologizare, dl.Hanceriu 
Mihai – şef Serviciu asociaţii de proprietari,d-na Narcisa Marchitan – director Direcţia de Asistenţă 
Socială, d-na Mirela Dziubinschi – şef Serviciu resurse umane, d-na Loreana Mureşan – şef Serviciu 
evidenţa  şi  administrarea  imobilelor  de  locuit,  dl.  Paul  Iftimie  –  şef  Serviciul  contencios,  
administrativ, juridic, d-na Camelia Damian – şef Serviciul patrimoniu, d-na Sofian Nicoară Mirela 
Rodica – consilier  Biroul  buget,  d-na Bujorean Violeta  – şef  Serviciu acte administrative,  relaţii 
publice, circulaţia şi păstrarea documentelor,din partea  mass-media participă: dl. Cosmin Romega - 
Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iaşi,  
dl. Dan Pricope – Obiectiv de Suceava.

Dl. Harşovschi, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei:
1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 14.04.2011, 09.05.2011 

şi 11.05.2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de execuţie a bugetului  general al  municipiului  

Suceava şi a situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2010 – iniţiator Primarul municipiului  
Suceava.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011 
– iniţiator Primarul municipiului Suceava.

4. Proiect de hotărâre privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă a bugetului local al  
municipiului Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea asigurării 
fondurilor necesare pre-finanţării şi/sau co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri 
europene – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  înregistrarea  Primăriei  Municipiului  Suceava  în  Sistemul  naţional 
electronic  de  plată  online  a  taxelor  şi  impozitelor  utilizând  cardul  bancar(SNEP),  precum şi 
stabilirea  modului  în  care  este  suportat  comisionul  bancar  –  iniţiator  Primarul  municipiului  
Suceava.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  asocierea  între  Municipiul  Suceava  şi  Asociaţia  Profesioniştilor  
Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Lira de 
Aur” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  obiectivului  de 
investiţii  „Amenajare  zonă  agrement  Burdujeni,  municipiul  Suceava”  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava, 
Direcţia  Generală  de Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  a  judeţului  Suceava şi  Consiliul  
Local Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate până la data de 30.07.2011 a unui garaj  
construit  pe  terenul  proprietatea  municipiului  Suceava  domeniul  privat  –  iniţiatori  Primarul 
municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava  Viorel Seredenciuc.

12. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Suceava şi S.C. VOLTZ MEDIA S.R.L. în 
vederea organizării unui eveniment artistic – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unei parcele de teren în suprafaţă de 40 mp situată 
în  intravilanul  municipiului  Suceava,  Cartierul  Burdujeni,  la  locul  numit  Lanişte  2  -  iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  atribuirii  în  folosinţă  gratuită  a  două  parcele  de  teren 
proprietate  publică  a  municipiului  Suceava  către  Camera  de  Comerţ  şi  Industrie  Suceava   – 
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 stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei  
parcele  de  teren  în  municipiul  Suceava,  str.Apenductului  fn  –  iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava.

17. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate privată a 
municipiului  Suceava,  situat  în  Suceava  str.Ştefan  cel  Mare  nr.78  în  vederea  înfiinţării  unui 
cabinet medical de gastroenterologie – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată  
în  Suceava,  str.  Petru  Rareş  (zona  Pieţei  Agroalimentare)  –  iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava.

19. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate 
privată  a  municipiului  Suceava  în  vederea  extinderii  garajului  existent  –  iniţiator  Primarul  
municipiului Suceava.

20. 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 şi amenajarea unor alei  
pietonale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor  
parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii  unor spaţii  de locuit  prin  
construirea  unor  balcoane  şi  amenajarea  unor  alei  de  acces  –  iniţiator  Primarul  municipiului  
Suceava.

22. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.103  din  09  mai  2011  privind  aprobarea 
contractului de concesionare a unor active situate în incinta CET Suceava în vederea realizării şi  
operării,  prin  atragerea  capitalului  privat,  a  unei  centrale  de  cogenerare  de  înaltă  eficienţă 
dimensionată  pentru  necesarul  de  energie  termică  în  municipiul  Suceava  şi  concesionarea  în 
vederea retehnologizării şi operării Centralei electrice de termoficare în cogenerare cu combustibil  
cărbune din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

23. Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  atestatului  Administrator  de  imobil  –  iniţiatori  Primarul 
municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.

24. Proiect de hotărâre de aprobare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu risc de producere 
pe raza municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

25. Proiect de hotărâre privind măsurile referitoare la utilizarea focului deschis în cadrul instituţiilor,  
gospodăriilor cetăţeneşti şi operatorilor economici aflate pe raza municipiului Suceava – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

26. Proiect  de  hotărâre  privind stabilirea  unor  măsuri  referitoare  la  fumatul  în  cadrul  instituţiilor, 
gospodăriilor  cetăţeneşti  şi  operatorilor  economici  pe  raza  municipiului  Suceava  –  iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

27. Proiect de hotărâre de aprobare a planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare  
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
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28. Proiect de hotărâre de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe anul 2011 pentru 
municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.188/26.08.2010 privind reorganizarea 
Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  al  municipiului  Suceava  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

30. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  statului  de  funcţii  al  Aparatului  de  specialitate  al 
primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

31. Informarea Serviciului integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr.16.872/11.05.2011.
32. Informarea Biroului evidenţă şi administrarea imobilelor de locuit nr.17.549/17.05.2011.
33. Informarea Primarului municipiului Suceava privind efectuarea concediului de odihnă.
34. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 20 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară:   
1.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  „Bugetului  instituţiilor  publice  şi  activităţilor  finanţate  
integral sau parţial din venituri proprii” pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
2.   Proiect  de  hotărâre  privind asocierea între  Municipiul  Suceava şi  S.C.  Iulius  Mall  Suceava – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

VOT: Da – 20 voturi
     Abţ – 1 vot

Punctul  1. Aprobarea proceselor verbale  ale şedinţelor Consiliului  Local  din data de 
14.04.2011, 09.05.2011 şi 11.05.2011.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1. 
VOT : Da-20 voturi

      Abţ-1 vot
Punctul 1 a fost aprobat. 

Punctul  2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  execuţie  a  bugetului 
general al municipiului Suceava şi a situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2010 – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este  vorba de aprobarea contului  de execuţie  a bugetului  pentru anul  2010 deoarece, 
conform legii,  el  trebuie aprobat până la data de 31.05.2011. Execuţia totală a fost de 57,45%, la 
venituri curente de 75,17% iar la venituri fiscale de 76,52%. Pentru anul trecut am avut un buget mai 
mare însă datorită crizei economice nu s-a putut executa în totalitate. Este de remarcat faptul că s-au 
făcut lucrări de investiţii, de modernizări şi chiar dacă execuţia bugetară nu este cea dorită în acest an 
este mai mare faţă de anul trecut. Un lucru destul de important reprezintă faptul că aproximativ 50% 
din veniturile bugetului local sunt venituri proprii. Acesta este un lucru important în ceea ce priveşte  
autonomia locală deoarece de la an la an veniturile încasate de la bugetul central vor fi în scădere şi 
trebuie  să  ne  asigurăm  cât  mai  multe  venituri  proprii.  Modalitatea  de  folosire  a  bugetului,  a 
investiţiilor sunt prinse în buget şi au mai fost discutate pe parcursul anului trecut.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările d-lui Primar.
VOT : Da-16 voturi
           Nu-5 voturi

Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul  3.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  Local  al  municipiului 
Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Aşa cum am mai  spus bugetul  anului  2011 este  cel  mai  restrictiv.  La fundamentarea 
bugetului pe parcurs vom mai face asemenea rectificări pentru că trebuie să ne asigurăm cheltuielile de  
funcţionare atât pentru primărie cât şi pentru şcoli. Aşa cum aţi văzut de la anumite capitole se iau 
sume de bani şi se transferă la alte capitole, aceste sume se adună la fondul de rezervă iar la capitolul  
următor vom face repartizarea fondului de rezervă pe poziţiile care sunt deficitare.  Aici este vorba de  
două situaţii în primul rând fiind poziţii deficitare care nu au suficientă finanţare şi anumite lucrări  
care au apărut ca lucrări noi, acestea nefiind prevăzute la momentul fundamentării bugetului. Am de  
făcut  un  amendament  la  ultimul  paragraf. Anul  acesta,  pentru  organizarea  spectacolelor  dedicate 
Zilelor Sucevei care se vor desfăşura în perioada 24 - 27 iunie 2011 în  parcarea Iulius Mall, propunem 
realizarea unui parteneriat  cu S.C. Iulius Mall Suceava concretizat într-un contract de asociere în care  
participarea municipiului Suceava constă în alocarea sumei de 30.000 lei.
Urmare a neprezentării niciunui proiect în cele două sesiuni de selecţie care au avut loc de la începutul  
anului 2011, propunem modificarea destinaţiei fondurilor publice din „Programul anual al finanţărilor 
nerambursabile  din  fondurile  publice  ale  Municipiului  Suceava  pe  anul  2011”  alocate  pentru 
susţinerea spectacoleleor de teatru, în valoare de 33.500 lei, prin repartizarea sumei de 30.000 lei 
contractului de asociere cu S.C. Iulius Mall Suceava în vederea organizării spectacolelor dedicate 
Zilelor Sucevei şi a sumei de 3.500 lei altor cheltuieli ocazionate de sărbătorirea Zilelor Sucevei.
 În acest sens propunem diminuarea în cadrul capitolului 67.02 “Cultură, recreere şi religie”, respectiv 
a  subcapitolului  67.02.50  “Alte  servicii  în  domeniile  culturii,  recreerii  şi  religiei”,  a  articolului  
55.01.18 “Alte transferuri curente interne” cu suma de 33.500 lei şi majorarea cu aceeaşi  sumă în 
cadrul   capitolului  67.02  „Cultură,  recreere  şi  religie”,  respectiv  a  subcapitolului  67.02.50  „Alte  
servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei”, a articolului 59.22  „Acţiuni cu caracter ştiinţific şi  
socio-cultural”.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-16 voturi
             Abţ-5 voturi

Hotărârea a fost adoptată. 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă a 
bugetului  local  al  municipiului  Suceava  pentru anul  2011 –  iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava.

Dl.Primar:Conform procedurilor propunem modul de distribuire a sumelor pe care le-am rectificat şi 
avem: 190.000 lei pentru Direcţia generală a domeniului public pentru întreţinerea bazelor sportive,  
parcuri, zone verzi, 100.000 lei pentru Poliţia locală.
Am de făcut un amendament şi propun modificarea repartizării sumelor înscrise în fondul de rezervă, 
la  subcapitolul 51.02.01.03 “Autorităţi executive” şi subcapitolul 74.02.05.01 “Salubritate”, astfel:
 -  300.000  lei  (în  loc  de  500.000  lei)  pentru  suplimentarea  titlului  20  “Bunuri  şi  Sevicii”  la  
subcapitolul 51.02.01.03  “Autorităţi executive”, cu următoarea detaliere pe articole:
                        20.01.03 – 45.000 lei              20.01.09 – 30.000 lei

20.01.04 – 20.000 lei 20.30.03 – 50.000 lei
   20.01.05 –   7.000 lei              20.12      – 50.000 lei

20.01.08 – 50.000 lei              20.30.30 – 48.000 lei
- 2.500.000 lei (în loc de 2.300.000 lei) pentru suplimentarea titlului 20 “Bunuri şi sevicii”,  respective  
a articolului 20.01.04 ”Apă, canal, salubritate” în cadrul subcapitolului 74.02.05.01 “Salubritate”.
 În continuare avem 300.000 lei pentru Autorităţi executive, 200.000 pentru Direcţia tehnică pentru 
lucrări de sistematizare rutieră, 600.000 lei pentru asigurarea iluminatului public, 1.000.000 lei pentru 
suplimentarea  bugetului  la  străzi,  2.500.000  lei  pentru  suplimentarea  bugetului  la  salubritate  aici  
existând cheltuieli  foarte mari  cu transportul  la Botoşani,  790.000 lei la  Învăţământ,  40.000 lei  la  
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Creşe, 55.000 lei la Acţiuni cu caracter cultural şi 280.000 lei la Acţiuni de sănătate aici fiind vorba de  
asistenţa socială.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Donţu: În proiectul precedent folosiţi în mod repetat fraza „sumă ce va fi folosită la majorarea  
fondului de rezervă” iar în acest punct aflăm ce doriţi să faceţi cu ele. După părerea mea nu cred că  
gestionaţi  cum trebuie prevederile legale referitoare la utilizarea fondului  de rezervă şi  la ceea ce  
înseamnă lucruri urgente. După părerea mea lucruri urgente ar trebui să reprezinte intervenţii în urma 
inundaţiilor, în urma cutremurului şi altele asemenea. Mi se pare nepotrivit că nu aţi ştiut la începutul  
anului că aveţi de făcut plăţi către firma Rosal şi atunci acest lucru mi se pare nepotrivit şi vă rog să  
reaşezaţi sumele în aşa fel încât ele să meargă către zonele cu cheltuieli urgente.
Dl.Primar: Vreau să vă asigur de legalitatea acestor proceduri fiscale, în primul rând banii se duc în 
fondul de rezervă după care se redistribuie. Este adevărat că acest fond se foloseşte pentru cheltuieli  
urgente dar cred că salubrizarea este o cheltuială urgentă. Factura la salubritate este de aproximativ 6  
miliarde pe lună, transportul la Botoşani de aproximativ 4 miliarde şi mai avem un grafic de eşalonare 
a datoriilor  pe care le aveam la începutul  anului  de 3 miliarde pe lună.  Am încercat  să avem un  
echilibru pentru a putea face şi investiţii în oraş, să nu blocăm proiectele europene, şi în acelaşi timp să 
asigurăm cheltuielile curente.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-16 voturi
           Abţ-5 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contractării  unei  finanţări 
rambursabile  în  vederea  asigurării  fondurilor  necesare  pre-finanţării  şi/sau  co-finanţării 
proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:Pentru aceste proiecte europene Guvernul ne dă posibilitatea să luăm credite cu garanţii  
guvernamentale pentru cota de participare la acestea. Contribuţia municipalităţii pentru cele 6 proiecte 
europene este de aproximativ 320 miliarde de lei vechi din care jumătate reprezintă TVA-ul, bani care 
se  primesc  înapoi,  iar  jumătate  reprezintă  bani  pe care  trebuie  să  îi  achităm la  partea  eligibilă  a 
proiectului  şi  la  cheltuieli  neeligibile din proiect.  Avem două proiecte foarte importante:  parcarea  
subterană şi reabilitarea străzilor, şi cred că este bine să avem asigurată cofinanţarea pentru aceste 
proiecte pentru a le putea finaliza în termenul prevăzut. Noi avem două aprobări de principiu de la  
Fondul naţional de garantare de la Ministerul de finanţe. Aşa cum reiese şi din expunerea de motive,  
gradul  de îndatorare  a  Primăriei  municipiului  Suceava este  de 16-17%, în  lege fiind prevăzut  un 
procent de 30%. Aveţi prezentate două variante de împrumut una fiind pe o perioadă de 15 ani iar  
cealaltă pe 20 de ani şi pe o perioadă mai mare de timp gradul de îndatorare rămâne mai mic, drept  
urmare putem discuta ambele variante. 
Aş dori să fac un amendament la comisia de evaluare a ofertelor şi fac următoarele propuneri:

- Preşedinte: IonLungu 
- Membru:   Elisabeta Văideanu
- Membru:   Paul Iftimie
- Secretar:    Carmen Corduş, şi 3 membri propuşi dintre consilieri.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Onofrei: Îl propun pe dl.Ungurian Daniel.
Dl.Seredenciuc: O propun pe d-na Enea Liviana.
Dl.Donţu: Grupul PSD nu desemnează membri în această comisie.
Dl.Harşovschi: Propunem pe dl.Mocanu.
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Se supune la vot propunerea ca dl. Ungurian Daniel să fie membru al comisiei.
VOT : Da-17 voturi
           Abţ-4 voturi

Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca d-na Enea Liviana să fie membru al comisiei.
VOT : Da-19 voturi
           Abţ-2 voturi

Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca dl.Mocanu Vasile să fie membru al comisiei.
VOT : Da-19 voturi
           Abţ-2 voturi

Propunerea a fost aprobată.

Dl.Iordache: Cât era gradul de îndatorare a Primăriei în 2004?
Dl.Primar: Gradul de îndatorare era de aproximativ 5% însă s-au făcut multe lucruri bune în aceşti 7 
ani de mandat şi banii au fost folosiţi la lucrări de investiţii. Nicăieri în lume nu se fac dezvoltări fără 
credite însă important e să fie folosiţi corect aceşti bani. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Municipiului Suceava în 
Sistemul  naţional  electronic  de  plată  online  a  taxelor  şi  impozitelor  utilizând  cardul 
bancar(SNEP), precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Se referă la înregistrarea primăriei municipiului Suceava în Sistemul naţional de plată 
online a taxelor şi impozitelor. Legislaţia prevede ca fiind obligatoriu ca până la sfârşitul anului să fim 
înregistraţi  în acest sistem de plăţi.  După implementarea acestui proiect sperăm ca suceveni să îşi  
poată plăti taxele şi impozitele online pentru a elimina birocraţia de la ghişee. Acest proiect nu implică 
Primăria din punct de vedere financiar şi urmează să facem o licitaţie pentru gestionarea acestor plăţi  
online de către o bancă. 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia 
Profesioniştilor Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava.

Dl.Primar:  Este vorba de asocierea dintre Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” şi  Primărie pentru 
premierea elevilor participanţi  la  concursul  anual  de matematică  şi  limba  română  clasele IV-VIII.  
Chiar  dacă  este  o  perioadă  de austeritate  este  bine să  fim parteneri  în  continuare  şi  să  sprijinim 
învăţământul cât putem. 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi              

Hotărârea a fost adoptată
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Punctul 8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia 
Culturală „Lira de Aur” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de asocierea dintre municipalitate şi Asociaţia Culturală „Lira de Aur” pentru 
organizarea celei  de a 32-a ediţie a concursului  internaţional  de interpretare instrumentală care se  
desfăşoară  la  Suceava  în  perioada  3-5  iulie  2011.  Ca  şi  în  anii  precedenţi  e  bine  ca  primăria  
municipiului Suceava să se implice în acest proiect şi să menţinem acest concurs la Suceava având în 
vedere că este una dintre cele mai mari manifestări culturale la nivelul oraşului.
 
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Iordache: În afară de faptul că susţin acest proiect vreau ca la art.2 să propun un amendament  
privind alocarea a încă 10.000 lei pentru că la numărul de elevi şi profesori care vin în municipiul  
Suceava cred că această sumă nu este mare. 
Dl.Primar: Găsim încă 10.000 lei doar că cei de la „Lira de Aur” au cerut doar 50.000 lei şi nu putem 
să le dăm mai mult decât au cerut pentru că nu este legal. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare zonă agrement Burdujeni, municipiul Suceava” – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Dorim să facem o zonă de agrement în cartierul Burdujeni în zona Moldova. În proiect  
sunt prevăzuţi indicatorii la o valoare maximală însă cred că în urma execuţiei lucrărilor valoarea va fi 
mult mai mică, locul de joacă pentru copii fiind gratuit deoarece este donat de către Rosal. Este bine să 
dăm posibilitatea celor din cartierul Burdujeni să beneficieze de o zonă de agrement.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Bosancu: După  cum  se  ştie  în  ultimii  ani  am  tot  propus  includerea  în  cadrul  bugetului  şi  
amenajarea acestui parc şi mă bucură faptul că în sfârşit se va realiza dar am două propuneri. Datorită  
faptului că suma este destul de consistentă cred că se poate ţine cont de aceste propuneri. Aş dori ca în  
locul toaletelor ecologice să se construiască un grup sanitar stabil deoarece, aşa cum s-a demonstrat, în 
majoritatea cazurilor, aceste toalete ecologice nu au dat randamentul scontat iar acest grup sanitar ar fi  
benefic şi pentru faptul că în zonă nu sunt alte grupuri sanitare. O altă problemă este locul de joacă 
pentru copii şi aş dori ca acest loc de joacă să fie amenajat după normele europene şi să nu se facă 
economii în ceea ce priveşte calitatea în acest sens deoarece la locul de joacă trebuie asigurate absolut  
toate condiţiile de siguranţă pentru copii. 
Dl.Primar: Aceşti  indicatori sunt propuşi  de proiectant şi  ar trebui  să îi  retragem şi să venim cu  
proiectul luna viitoare în acest mod întârziind lucrările. Toaletele ecologice sunt de două tipuri: cele 
care sunt cu vidanjare şi cele care se pot monta pe canalizare iar la locul de joacă vom monitoriza  
lucrările pentru a ne asigura că sunt de bună calitate. În măsura în care propuneţi să introducem o 
toaletă putem aproba proiectul în această formă şi vom veni ulterior cu indicatori suplimentari pentru 
un grup sanitar.
Dl.Iordache: Cum  se  face  delimitarea  dintre  această  zonă  de  agrement  şi  incinta  Colegiului 
„Alexandru Ioan Cuza” pentru că în lista de investiţii nu apare nici un gard?
Dl.Primar: Intrarea în liceu se va face prin faţă iar acest parc va fi delimitat printr-un gard, care este  
deja amplasat, pentru ca cei din parc să nu aibă acces în liceu. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Convenţiei  de  colaborare  dintre 
Consiliul  Judeţean  Suceava,  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  a 
judeţului Suceava şi Consiliul Local Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de o colaborare între Consiliul Judeţean şi consiliul Local pe linia protecţiei  
sociale a persoanelor fără implicaţii financiare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi       

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate până la data de 
30.07.2011 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava domeniul privat 
–  iniţiatori  Primarul  municipiului  Suceava  şi  Viceprimarul  municipiului  Suceava   Viorel 
Seredenciuc.

Dl.Primar: Este vorba de intrarea în legalitate a unui garaj.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  12.  Proiect  de  hotărâre  privind  asocierea  între  municipiul  Suceava  şi  S.C. 
VOLTZ MEDIA S.R.L.  în  vederea  organizării  unui  eveniment  artistic  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

Dl.Primar: Se  referă  la  asocierea  dintre  municipalitate  şi  SC  VOLTZ  MEDIA  SRL  pentru 
organizarea unui spectacol a trupei VOLTAJ la Suceava. Această trupă are un turneu prin ţară pentru  
promovarea unui album şi printre oraşele selectate se numără şi Suceava. Primăria pune la dispoziţie  
doar terenul şi având în vedere că în zona centrală sunt lucrări de şantier propunem ca acesta să se  
desfăşoare în Burdujeni la intersecţia străzii Calea Burdujeni cu Calea Unirii.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Bosancu: Blocarea intersecţiilor a creat tot timpul discuţii în rândul cetăţenilor. De asemenea şi 
acum un grup de cetăţeni m-a mandat să ridic această problemă şi să propun ca acest concert să aibă  
loc pe terenul viran vizavi de piaţa Burdujeni sau pe stadion. 
Dl.Primar: Terenul  viran vizavi  de piaţă este un teren privat  iar  în ceea ce priveşte stadionul  se 
distruge tot gazonul care se întreţine destul de greu. 
Amendament  dl.Donţu: Propun  ca  art.3  să  devină  art.4  iar  la  art.3  să  fie  trecut  „dacă  această 
manifestare va avea caracter politic SC VOLTZ MEDIA  SRL va suporta contravaloarea contribuţiei 
municipiului  Suceava”,  fiind  vorba  de  terenul  pus  la  dispoziţie  şi  alimentarea  echipamentelor  cu 
energie electrică. 
Dl.Caşu: În propunerea de parteneriat cei care vin să susţină concertul la Suceava cer spaţiu de afişaj  
pentru promovarea acestui spectacol iar în proiect nu este specificat acest lucru şi să nu apară prin oraş 
tot felul de afişe.
Dl.Harşovschi: Primăria nu deţine spaţii de afişaj prin urmare ei le vor închiria. Există acele panouri 
în  intersecţii  pe  care  toţi  îşi  pot  amplasa  afişele  fără  a  implica  alte  costuri  din  partea  Primăriei 
municipiului Suceava.
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Se supune la vot amendamentul d-lui Donţu: 
VOT : Da-6 voturi         
               Nu-10 voturi
              Abţ-5 voturi

Amendamentul a fost respins.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-16 voturi         

           Nu-4 voturi
       Abţ-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  13.  Proiect  de hotărâre privind acceptarea donaţiei  unei  parcele  de teren în 
suprafaţă de 40 mp situată în intravilanul municipiului Suceava, Cartierul Burdujeni, la locul 
numit Lanişte 2 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de o donaţie în zona Lanişte pentru a putea aduce utilităţile în zonă.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi         

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a două 
parcele  de  teren  proprietate  publică  a  municipiului  Suceava  către  Camera  de  Comerţ  şi  
Industrie Suceava  – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
 
Dl.Primar: Este vorba de cedarea gratuită a două suprafeţe de teren pentru Camera de Comerţ de 1mp 
fiecare, necesare pentru publicitate 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

        Abţ-1 vot            
Hotărârea a fost adoptată.

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: Este vorba de modificarea hotărârii consiliului local privind atestarea bunurilor imobile ce  
aparţin domeniului privat al municipiului Suceava. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi            

      Abţ-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul  16.  Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului  pentru concesionarea prin 
licitaţie publică a unei parcele de teren în municipiul Suceava, str.Apenductului fn – iniţiator  
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de o solicitarea unei firme de a concesiona 1700 mp în zona Apenductului 
pentru amenajarea unui teren de sport.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi            

  Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu, 
proprietate  privată  a  municipiului  Suceava,  situat  în  Suceava  str.Ştefan  cel  Mare  nr.78  în 
vederea înfiinţării unui cabinet medical de gastroenterologie – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava

Dl.Primar: Este vorba de o concesionare prin licitaţie publică a unui spaţiu pentru înfiinţarea unui  
cabinet de gastroenterologie în Policlinica din str.Ştefan cel Mare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei 
parcele de teren situată în Suceava, str. Petru Rareş (zona Pieţei Agroalimentare) – iniţiator  
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de solicitarea unei societăţi de a-şi monta o rulotă de tip fast food în zona pieţei  
centrale.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi  

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 19. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de 
teren  proprietate  privată  a  municipiului  Suceava  în  vederea  extinderii  garajului  existent  – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren pentru extinderea 
unui garaj cu suprafaţa de 11 mp. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul  20.  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 şi amenajarea unor alei pietonale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este vorba de concesionarea fără  licitaţie publică a  unor  parcele de teren,  proprietate 
privată a municipiului Suceava în limitele pe care le-am stabilit de aproximativ 10 mp fiecare. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  21.  Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului  pentru concesionarea fără 
licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor 
spaţii  de locuit  prin  construirea  unor  balcoane  şi  amenajarea unor  alei  de  acces  – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Se aprobă rapoartele de evaluare pentru concesionările pe care le-am aprobat în şedinţa  
trecută.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.103 din 09 mai 2011 privind 
aprobarea contractului de concesionare a unor active situate în incinta CET Suceava în vederea 
realizării şi operării, prin atragerea capitalului privat, a unei centrale de cogenerare de înaltă 
eficienţă  dimensionată  pentru  necesarul  de  energie  termică  în  municipiul  Suceava  şi 
concesionarea  în  vederea  retehnologizării  şi  operării  Centralei  electrice  de  termoficare  în 
cogenerare cu combustibil cărbune din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava.

Dl.Primar:  Datorită unei erori s-a preluat în proiectul de hotărâre din şedinţa extraordinară întreg 
titlul  din  hotărârea  din  luna  octombrie.  În  acea  hotărâre  am stabilit  două  proceduri:  una  pentru 
participarea la capitalul privat şi a doua concesionarea în vederea retehnologizării a SC TERMICA.  
Până în prezent s-a materializat prima variantă la partea a doua neavând deocamdată nici o solicitare. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

       Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

S-a învoit dl. Barabaş.

Punctul.23. Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil – 
iniţiatori  Primarul  municipiului  Suceava  şi  Viceprimarul  municipiului  Suceava  Lucian 
Harşovschi.

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.24 Proiect de hotărâre de aprobare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor 
cu risc de producere pe raza municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Urmează o serie de proiecte cu măsuri pentru situaţii de urgenţă.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Bosancu: Majoritatea am primit o adresă din partea unui cetăţean. Nu am obiecţiuni în ceea ce 
priveşte aprobarea măsurilor de apărare vreau să subliniez că există cazuri în care după reabilitarea  
unor străzi rămân probleme la hidranţi. Aş dori să se acorde o atenţie deosebită acestor hidranţi şi să se 
respecte ceea ce se prevede în acele măsuri deoarece în cazuri de urgenţă contează fiecare minut şi  
poate avea implicaţii majore atât asupra bunurilor mobile şi imobile, cât şi asupra vieţii cetăţenilor. 
Dl.Primar: Dl. Cusiac să facă o adresă către cei de la ACET privind verificarea hidranţilor atunci 
când se intervine la repararea străzilor.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.25. Proiect de hotărâre privind măsurile referitoare la utilizarea focului deschis 
în  cadrul  instituţiilor,  gospodăriilor  cetăţeneşti  şi  operatorilor  economici  aflate  pe  raza 
municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.26. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la fumatul în 
cadrul  instituţiilor,  gospodăriilor  cetăţeneşti  şi  operatorilor  economici  pe  raza  municipiului 
Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.27.  Proiect de hotărâre de aprobare a planului de asigurare cu resurse umane, 
materiale  şi  financiare  necesare  gestionării  situaţiilor  de  urgenţă  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

Dl.Primar: Se referă la asigurarea cu resurse umane şi financiare necesare gestionării situaţiilor de  
urgenţă. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.28.  Proiect  de  hotărâre  de  aprobare  a  planului  de  analiză  şi  acoperire  a 
riscurilor pe anul 2011 pentru municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.29.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.188/26.08.2010 
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Suceava – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Se referă la modificarea organigramei la Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.  
Este un serviciu de 60 de persoane care fac muncă voluntară care în alte condiţii ar putea fi plătite.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi           

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Se aprobă modificarea statului de funcţii în ceea ce priveşte organizarea Poliţiei locale. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi           

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.31.  Informarea  Serviciului  integrare  europeană  şi  strategii  de  dezvoltare 
nr.16.872/11.05.2011.

Dl.Primar:  Noi suntem parteneri  în  proiectul  european în  ceea ce  priveşte  transportul  electric  în 
oraşele urbane din Europa şi am fost invitat să particip la Lisabona în data de 8 iunie la o discuţie pe  
această temă. Actualul parc de transport auto are deja 5 ani de zile norma de viaţă fiind de 8 ani şi este 
bine  să  ne  gândim  în  perspectivă  ca  următoarea  generaţie  din  parcul  auto  să  fie  una  electrică,  
nepoluantă. Nu vom implica Primăria Suceava din punct de vedere financiar deoarece banii pentru 
proiect sunt din fonduri europene nerambursabile.

S-a luat la cunoştinţă.
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Punctul.32.  Informarea  Biroului  evidenţă  şi  administrarea  imobilelor  de  locuit 
nr.17.549/17.05.2011.

Dl.Primar: Este vorba de o informare privind eliberarea a două locuinţe ANL şi urmează să le 
repartizăm în conformitate cu lista de priorităţi pe care am aprobat-o la începutul anului.

S-a luat la cunoştinţă.

Punctul.33. Informarea Primarului municipiului Suceava privind efectuarea concediului 
de odihnă.

Dl.Primar: Voi efectua 5 zile de concediu pentru a nu afecta mersul instituţiei.

S-a luat la cunoştinţă.

Ordine de zi suplimentară.
Punctul  1.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea „Bugetului  instituţiilor  publice  şi 

activităţilor  finanţate  integral  sau parţial  din  venituri  proprii”  pentru anul  2011 –  iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de o solicitare a celor de la Şcoala nr.8 de modificare a bugetului din venituri 
extrabugetare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi           

       Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Iulius 
Mall Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de asocierea cu Iulius Mall pentru zilele Sucevei acolo fiind un spaţiu destul de 
mare.  Aş dori  să fac un amendament  la obligaţiile părţilor  la obligaţiile Iulius Mall  să fie trecută  
participarea cu suma de 50.000 lei în scopul desfăşurării acestui eveniment conform programului care  
va fi stabilit. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi                

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.34. Diverse.
Dl. Caşu: S-a pierdut obiceiul de a fi invitaţi consilierii la anumite evenimente pe care ei în prealabil 
le-au  votat  şi  chiar  au  susţinut  realizarea  lor.  Este  vorba  de  sistemul  de  supraveghere  la  nivelul  
municipiului Suceava care a fost dat în funcţiune de vreo două zile.  Cred că ar trebui să ne invitaţi şi 
pe noi să vizităm anumite programe care se pun în funcţiune astfel încât contribuţia noastră să nu fie 
doar de a aproba proiectul.
Dl.Primar: Aveţi dreptate. Nu am invitat nici un consilier, a fost o simplă conferinţă de presă dar la 
următoarele recepţii de proiecte o să vă invit pentru că în primul rând datorită d-voastră sunt finalizate  
aceste proiecte. 
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Dl. Harşovschi, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor prezenţi 
pentru participare.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR MUNICIPIU
           HARŞOVSCHI LUCIAN                                                               JR. CIUTAC IOAN

                                                                                                                  ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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