
                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 29 septembrie 2011 

Dl.Barabaş – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2601/23.09.2011 pentru 
data  de  29.09.2011,  ora  14,00 în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  şi 
informează că sunt prezenţi 22 consilieri locali, d-na Săndulescu Monica Loredana lipsind motivat.

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar  
Lucian  Harşovschi,  dl.  Secretar  al  municipiului  Ioan  Ciutac,  d-na  Narcisa  Marchitan  –  director 
Direcţia de asistenţă socială,dl. Cerlincă Florin – director Direcţia generală tehnică şi de investiţii, dl.  
Mihail  Jitariuc  –  director  Direcţia  Patrimoniu  şi  Protecţia  Mediului,  d-na  Prelipcean  Cerasela  –  
director   Direcţia  urbanism,  amenajarea  teritoriului  şi  cadastru,  dl.  Paul  Iftimie  –  şef  Serviciul  
contencios, administrativ, juridic, d-na Camelia Damian – şef Serviciul patrimoniu, d-na Bodor Xenia 
- şef  Serviciu urbanism şi amenajarea teritoriului,  d-na Sofian Nicoară Mirela Rodica – consilier  
Biroul buget, d-na Carmen Corduş – şef Serviciul financiar-contabilitate, d-na Lorena Mureşan – Şef 
Biroul  evidenţa  şi  administrarea  imobilelor  de  locuit,  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.Primar: Se modifică ordinea de zi inversând punctul 2 cu punctul 3.
Dl.  Barabaş,  preşedintele  de  şedinţă supune  la  vot  ordinea  de  zi  a  şedinţei  cu  modificarea 

propusă de dl.Primar:

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 25.08.2011 şi din data 
de 05.09.2011.

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

3. Proiect de hotărâre privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al  
municipiului Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

4. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Bugetului  creditelor interne pentru anul  2011 – iniţiator  
Primarul municipiului Suceava.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  virarea  unor  sume  în  cadrul  „Bugetului  instituţiilor  publice  şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii” pentru anul 2011 – iniţiator Primarul 
municipiului Suceava.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  sprijinului  financiar  pentru  unităţile  de  cult  aparţinând 
cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sume de bani cu titlul de despăgubiri parţiale, pentru 
persoanele singure/familiile afectate de inundarea locuinţelor prin revărsarea pârăului Dragomirna 
în data de 07.09.2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii  Cantinei de  
Ajutor Social – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  obiectivului  de 
investiţii „Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 57 Suceava-Lipoveni km 0+000-
km 3+700” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  obiectivului  de 
investiţii  „Semaforizare  intersecţie  str.Cernăuţi  cu  DC  74”–  iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL 
şi regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui complex comercial, locuri de parcare, 
spaţii verzi amenajate pe teren proprietate privată şi amenajarea intersecţiei (str.Eroilor cu str.Cuza 
Vodă), solicitant SC LIDL ROMÂNIA SCS   – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
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12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. în 
vederea amenajării intersecţiei străzilor Cuza Vodă şi Eroilor din zona LIDL, Cartier Burdujeni,  
municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării centrului bugetar Grădiniţa cu program normal  
nr.4 „Piticot” cu Grădiniţa cu program normal „Obcini” Suceava – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava.

14. Proiect de hotărâre privind schimbul de teren, în suprafaţă de 9 mp – teren aparţinând domeniului  
privat al municipiului Suceava, cu suprafaţa de 9 mp – proprietatea familiei Corduban Vasile şi 
Stela – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

15. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Suceava a donaţiei SC „ETIS” SRL, 
constând în parcela de teren în suprafaţă de 191 mp situată în Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca 
(Zona Metro) – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

16. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  atribuirii  în  folosinţă  gratuită  a  unei  parcele  de  teren 
proprietate publică a municipiului Suceava către Grădiniţa cu Program Normal nr.12 „Ţăndărică” 
– iniţiator Primarul municipiului Suceava.

17. Proiect  de  hotărâre  privind  preluarea  în  domeniul  public  al  municipiului  Suceava  şi  în 
administrarea  Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  a  unor  bunuri  imobile  ce  aparţin 
domeniului public al municipiului Suceava şi date în administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr.5 
„Jean Bart” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

18. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public 
al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu 
modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

19. Proiect de hotărâre privind  completarea precum şi modificarea 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.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.123 din 26.05.2011 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  condiţiile  şi  preţul  de  vânzare  a  spaţiului  medical  din  Suceava 
str.Gheorghe Doja nr.12 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor  
parcele de teren situate în municipiul Suceava, str.General Iacob Zadik nr.8, bl.73, sc.A respectiv 
str.Zorilor  nr.2,  bl.G31,  sc.C în vederea extinderii  unor  imobile  de locuit  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea şi 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 precum şi extinderea unui  
sediu de firmă – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate  
privată  a  municipiului  Suceava  în  vederea  extinderii  unui  spaţiu  de  locuit  situat  în  Suceava  
str.Aleea Nucului nr.1, bl.1 sc.B, ap.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

25. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Contractului  de  Asociere  cu  Asociaţia  „Lumină  Lină” 
Suceava – iniţiator primarul municipiului Suceava.

26. Proiect  de  hotărâre  privind  transformarea  unor  posturi  contractuale  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

27. Informarea Serviciului Integrare Europeană şi Strategii de Dezvoltare nr.29.002/26.09.2011.
28. Informarea Biroului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit nr.28.973/26.09.2011.
29. Informarea Primarului municipiului Suceava privind efectuarea concediului de odihnă.
30. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 22 voturi

Ordinea de zi a fost aprobată.
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Punctul  1. Aprobarea proceselor verbale  ale şedinţelor Consiliului  Local  din data de 
25.08.2011 şi din data de 05.09.2011.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1. 
VOT : Da-22 voturi

Punctul 1 a fost aprobat. 

Punctul  2. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  Local  al  municipiului 
Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Se rectifică anumite poziţii cu nişte sume venite de la Trezorerie sau ca urmare a unor  
rectificări între capitolele bugetare la anumite poziţii. În primul rând se rectifică în plus cu suma de 
1.235.272 lei astfel: 300.000 lei la „Cheltuieli de personal” pentru din cadrul capitolul 61.02 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, respectiv a subcapitolului 61.02.03.04 „Poliţia Comunitară”. Aşa cum 
se ştie la începutul anului au venit nişte precizări şi ne-am limitat în fundamentarea bugetului însă între 
timp a mai venit o rectificare în plus cu 500.000 lei şi astfel rectificăm astăzi 300.000 lei şi vom mai  
face o analiză a fondului de salarii iar în măsura în care va fi necesar vom veni cu propuneri în lunile 
următoare.  De asemenea   la  Direcţia  de Asistenţă Socială suplimentăm bugetul  cu 100.000 lei  la 
subcapitolul 68.02.05 „Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi”. Se mai suplimentează în plus cu 
suma  de  50.000  lei  necesare  finanţării  Centrului  Social  de  Noapte  „Sfânta  Vineri”,  înfiinţat  de 
Asociaţia „Lumină Lină”, pentru a putea asigura funcţionarea pe timp de iarnă. 
Aşa cum se ştie au fost inundaţii la Iţcani şi ca atare venim cu o rectificare în plus cu 150.000 lei  
pentru asigurarea despăgubirilor parţiale. 
Se rectifică în plus cu suma de 500.000 lei subcapitolul 70.02.06 „Iluminat public electrificări rurale”. 
În urma cererii primite de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” propunem rectificarea în plus cu 
30.000 lei  capitolul „Cultură, recreere şi  religie” precum şi alte sume care se adună la Fondul de  
rezervă şi va fi majorat în total cu suma de 1.500.959 lei. Aceste sume prinse la Fondul de rezervă vor  
fi repartizate în proiectul următor.
De asemenea am de făcut două amendamente. Grădiniţa „Aşchiuţă”, în urma controlului ISU de acolo,  
nu a primit autorizaţia de funcţionare datorită faptului că nu au montat paratrăsnet motiv pentru care 
doresc o rectificare în plus cu suma de 10.000 lei la o poziţie şi 5000 lei la altă poziţie. 
Având în vedere că în anul 2009 s-a plătit eronat din bugetul Creditelor externe, de la subcapitolul  
81.06.50  „Alte  cheltuieli  privind  combustibilii  şi  energia”,  suma  de  55.930  lei,  reprezentând 
„Consultanţă privatizare Termica” efectuată de Schnecker Van Wyk şi nu din bugetul local cum ar fi 
fost  normal.  Astfel,  pentru  regularizarea  situaţiei  între  conturi,  propunem introducerea  în  lista  de 
investiţii a bugetului local la subcapitolul 81.02.50 C „Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia” 
(Alte  cheltuieli  de  investiţii,  studii),  a  poziţiei  1  „Studiu  de  consultanţă  privind  privatizarea  SC 
Termica SA Suceava” cu valoarea de 56.000 lei şi diminuarea în cadrul subcapitolului 70.02.50 C 
„Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltare publică „ (Alte cheltuieli de investiţii, 
studii) a poziţiei  nr.2 „Evaluarea şi  reevaluarea patrimoniului municipiului Suceava precum şi  din 
întocmirea planurilor de situaţii cadastrale” cu valoarea de 56.000 lei.

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil  
proiectul de hotărâre.

Dl.Donţu: Întreabă dacă nu se efectuează plăţi către Rosal.
Dl.Primar: Răspunde că nu.

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

      Nu- 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 3. Proiect de hotărâre privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă 
al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava.

Dl.Primar:  Se alocă suma 1.500.000 lei pentru subvenţie la Termica aşa cum am dat şi anul trecut.  
S-au făcut eforturi pentru a se menţine Termica în funcţiune şi în iarna aceasta însă singura speranţă 
este  promovarea  noului  proiect  pentru a  putea funcţiona în  iarna  următoare  cu noua  societate  de 
termoficare. 

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil  
proiectul de hotărâre.

Dl.Caşu: Doreşte să clarifice o problemă. De ce se anexează toate anexele la aceste proiecte dacă se  
modifică un singur subcapitol şi o singură sumă. 
Dl.Primar: Aceste anexe sunt parte integrantă din ceea ce trimitem noi la finanţe la Trezorerie şi în 
momentul în care se trimite proiectul de hotărâre şi poziţia pe care am modificat-o trebuie anexat şi  
bugetul modificat. 
Dl.Caşu: În proiectul de hotărâre nu apare nicăieri suma de 1.500.000 lei. Trebuia să apară în articolul  
1 acest lucru.
Dl.Primar: Acest  lucru  apare  în  Expunere  şi  Raport.  D-na  Văideanu este  întrebată  unde  se  află 
poziţionată această sumă în anexă.
D-na Văideanu – Director economic: Se regăseşte pe penultima pagină la poziţia 515.
Dl.Primar: Să se scrie suma exactă şi în articol.
Amendament dl.Caşu: Art.1 să se completeze cu „ în valoare de 1.500.000 lei, subcapitolul 81.02.06 
„Energie termică”, respectiv articolului 40.03 „Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif” 
pentru a putea acoperi o parte din preţul de facturare a energiei termice, suportat de populaţie”.
Dl.Donţu: Dacă aveţi capacitatea de a plăti 125 miliarde subvenţii de ce aţi acumulat datorii de 800 
miliarde?
Dl.Primar: Dacă s-ar plăti toată subvenţia la Termica ar trebui să se plătească 5 milioane de euro pe 
an subvenţie în condiţiile în care încasăm de la populaţie impozite şi taxe de aproximativ 1 milion de 
euro. Noi am vrut să salvăm Termica şi am transferat ineficienţa acesteia la Primărie în timp ce în  
multe  alte  judeţe  Termica  este  în  faliment.   Nu este  corect  să  sacrificăm oraşul  pentru  a  ţine  în 
funcţiune o întreprindere nerentabilă. 
Dl.Donţu: S-a dat subvenţia pe pierderi  la Termica.  Sper că sunteţi  de acord să facem o comisie  
pentru a se analiza situaţia de acolo.  Astăzi  voi  depune la dl.Secretar  toate documentele necesare  
înfiinţării acestei comisii.
Dl.Primar: Sunt de acord. Eu îmi asum toate deciziile şi sunt convins că au fost cele mai bune pentru 
a susţine serviciul de termoficare.

Se supune la vot amendamentul d-lui Caşu:
VOT: Da – 21 voturi

     Abţ – 1 vot
Amandamentul a fost aprobat.

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

         Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată. 

Punctul  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne pentru 
anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: În urma aprobării în Consiliul Local am angajat acel credit cu garanţii guvernamentale de  
15.647.858,67 lei  iar  în  acest  an vom folosi  aproximativ  10.000.000 lei  pentru cele  două lucrări:  
reabilitarea străzilor şi parcajele subterane.

Comisia turism, tineret şi sport aviz nefavorabil iar toate celelalte comisii de specialitate au avizat 
favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-15 voturi
          Nu-2 voturi

           Abţ-5 voturi
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  virarea  unor  sume  în  cadrul  „Bugetului 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii” pentru anul 
2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de un proiect de hotărâre a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” care solicită 
virarea unor sume între trimestre de la un capitol la altul.

Comisia  turism,  tineret şi  sport  nu se pronunţă iar  toate celelalte comisii  de specialitate au avizat  
favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-16 voturi
           Abţ-6 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de o solicitare din partea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” de la Grupul 
Şcolar nr.2 acolo fiind o zonă mai mică biserica neavând resurse proprii. Li se va acorda suma de 
30.000 lei. 

Comisia  turism,  tineret şi  sport  nu se pronunţă iar  toate celelalte comisii  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  acordarea  unor  sume  de  bani  cu  titlul  de 
despăgubiri parţiale, pentru persoanele singure/familiile afectate de inundarea locuinţelor prin 
revărsarea  pârăului  Dragomirna  în  data  de  07.09.2011  –  iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava.

Dl.Primar: Aşa cum ştiţi a avut loc o inundaţie accidentală în cartierul Iţcani şi mulţi oameni de acolo 
trăiesc la limita sărăciei cu pensii foarte mici. Încercăm să venim în sprijinul lor şi cu toate că nu le  
putem acorda o despăgubire totală dar măcar  o despăgubire parţială.  Li  s-au acordat  materiale de 
construcţii şi au primit sprijin şi din partea Consiliului Judeţean cu nişte sume de bani. Ca atare venim 
cu  acest  proiect  prin  care  acordăm despăgubiri  celor  58  de  gospodării  care  au  fost  inundate  la  
începutul lunii septembrie.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Caşu: Cred că este bine ca atunci când ne adresăm persoanelor din municipiul Suceava să folosim 
aceeaşi formulă. 
Dl.Primar: La acest proiect au lucrat două comisii: cea care a întocmit tabelul de la ISU şi cea care a 
făcut anchetele sociale şi din acest motiv apar forme diferite.
Dl.Donţu: Ne propunem să fim alături de nişte oameni aflaţi la nevoie dar nu înţeleg expunerea de  
motive  a  d-lui  Primar  deoarece  se  specifică,  că  primarul  poate  acorda  ajutoare  persoanelor  sau 
familiilor  aflate  în  situaţii  datorate  calamităţilor  naturale  însă  aici  nu  este  vorba  de  o  calamitate  
naturală. 
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Dl.Primar: Noi trebuie să îi ajutăm pe aceşti oameni care se află în dificultate iar pentru stabilirea  
cauzelor se fac nişte anchete şi se vor da sancţiuni. În continuarea articolului pe care l-aţi citi d-voastră  
este specificat că se acordă ajutoare şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărârea Consiliului  
Local.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi              

Hotărârea a fost adoptată

Punctul  8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  alocaţiei  zilnice  de  hrană  pentru 
beneficiarii Cantinei de Ajutor Social – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:.Se majorează alocaţia zilnică de hrană pentru persoanele aflate în dificultate de la 6 lei la  
7 lei.
 
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată. 

Punctul  9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici 
aferenţi  obiectivului  de  investiţii  „Reabilitarea  şi  modernizarea  drumului  comunal  DC  57 
Suceava-Lipoveni km 0+000-km 3+700” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este vorba de reabilitarea unui drum care face legătura între Suceava şi Lipoveni pe o  
distanţă  de 3,7 km şi  prin acest  proiect  se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  iar  în  funcţie  de  
posibilităţile economice va fi asfaltat. 

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul 
de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
           Abţ-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici 
aferenţi  obiectivului  de investiţii  „Semaforizare intersecţie str.Cernăuţi  cu DC 74”– iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Sub pasarela de la Iţcani este foarte aglomerat traficul şi am găsit o soluţie pentru a pune 
un semafor iar în zona imediat următoare vom lărgi puţin strada pe o proprietate privată. Sperăm să  
fluidizăm traficul în acest mod şi în zona Iţcani care la ora actuală este foarte aglomerat la orele de 
vârf.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

  Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN 
URBANISTIC ZONAL şi regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui complex 
comercial, locuri de parcare, spaţii verzi amenajate pe teren proprietate privată şi amenajarea 
intersecţiei  (str.Eroilor cu str.Cuza Vodă),  solicitant SC LIDL ROMÂNIA SCS   –  iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de un complex comercial pe care doreşte să îl amenajeze LIDL România în  
Burdujeni pe str.Cuza Vodă şi atâta timp cât se face o investiţie, se creează locuri de muncă şi vin bani  
la Primărie ar fi bine să fim de acord.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. LIDL 
ROMÂNIA S.C.S. în vederea amenajării  intersecţiei străzilor Cuza Vodă şi Eroilor din zona 
LIDL, Cartier Burdujeni, municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: În contextul celor discutate la proiectul anterior în ideea de a sprijini această investiţie  
care aduce locuri de muncă şi bani la bugetul local.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  13.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  comasării  centrului  bugetar 
Grădiniţa cu program normal nr.4 „Piticot” cu Grădiniţa cu program normal „Obcini” Suceava 
– iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este vorba de o decizie e Inspectoratului  Şcolar care trebuie pusă în aplicare privind  
comasarea a două unităţi de învăţământ sub un singur centru bugetar 

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 14. Proiect de hotărâre privind schimbul de teren, în suprafaţă de 9 mp – teren 
aparţinând domeniului  privat al  municipiului  Suceava,  cu suprafaţa de 9 mp – proprietatea 
familiei Corduban Vasile şi Stela – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
 
Dl.Primar: Este vorba de un teren care a fost  afectat  de către Primăria  municipiului  Suceava ca  
urmare a construirii Centrului Cultural „Bucovina” încălcându-se proprietatea d-lui Corduban cu 9 mp 
şi ca atare facem un schimb de teren.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
            Abţ-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul  15. Proiect  de  hotărâre  privind  acceptarea  de  către  Municipiul  Suceava  a 
donaţiei  SC „ETIS”  SRL,  constând  în  parcela  de  teren  în  suprafaţă  de  191  mp  situată  în 
Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca (Zona Metro) – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: SC ETIS în conformitate cu planul urbanistic zonal de acolo vrea să construiască şi ca 
atare trebuie să cedeze o suprafaţă de teren lucra pe care îl face prin această donaţie

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

                                                                     Nu-1 vot
                                                                     Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unei 
parcele  de  teren   proprietate  publică  a  municipiului  Suceava  către  Grădiniţa  cu  Program 
Normal nr.12 „Ţăndărică” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de o cale de acces pentru care au nevoie de 77 mp.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 17.  Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul  public al municipiului 
Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava a unor bunuri imobile ce 
aparţin domeniului public al municipiului Suceava şi date în administrarea Şcolii cu clasele I-
VIII nr.5 „Jean Bart” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de un corp de clădire de la Şcoala Generală nr.5 care nu mai este funcţional  
astăzi fiind într-o stare avansată de degradare iar numărul de copii s-a redus aceştia putând învăţa toţi  
în şcoala nouă. Conform legii, el fiind dat Ministerului Educaţiei şi Învăţământului trebuie preluat din 
nou în administrarea Primăriei.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Iordache: Acest lucru se poate face numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei.
Dl.Primar: Inspectoratul Şcolar solicită predarea acestei clădiri.
Dl.Secretar: Prin adresa primită de la ei ne informau că imobilul  nu mai este folosit. 

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

 Abţ-1 vot
Hotărâre a fost aprobată.

Punctul  18.  Proiect  de hotărâre privind completarea Inventarului  bunurilor care fac 
parte  din  domeniul  public  al  municipiului  Suceava,  judeţul  Suceava,  înscris  în  Anexa  la 
Hotărârea  nr.153/29.11.1999,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de preluarea în domeniul public a unor instalaţii ca urmare a lucrărilor care s-
au făcut la  conductele  de apă potabilă  pe str.Cernăuţi  precum şi  lucrările  de apă şi  canalizare  la 
blocurile nr.21 şi 22 din cartierul Obcini.
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

      Abţ-2 voturi
Hotărâre a fost aprobată.

Punctul 19. Proiect de hotărâre privind  completarea precum şi modificarea 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: Prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

   Abţ-1 vot
Hotărâre a fost aprobată.

Punctul 20. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.123 din 26.05.2011 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 modificarea privind concesionarea unor parcele de teren proprietate privată 
a municipiului Suceava solicitant fiind Lex Grup Reorganizare I.P.U.R.L.

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul 
de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 21. Proiect de hotărâre privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiului medical 
din Suceava str.Gheorghe Doja nr.12 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de vânzarea unui spaţiu medical pe str.Gheorghe Doja nr.12.

Comisia turism, tineret şi sport – nu se pronunţă iar toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul  
de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
           Abţ-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  22.  Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului  pentru concesionarea fără 
licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str.General Iacob Zadik 
nr.8, bl.73, sc.A respectiv str.Zorilor nr.2, bl.G31, sc.C în vederea extinderii unor imobile de 
locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de mai multe solicitări pentru concesionarea unor parcele de teren.

Comisia turism, tineret şi sport – nu se pronunţă iar toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul  
de hotărâre.

9



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

      Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  23.  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  şi  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 precum şi extinderea unui sediu de firmă – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:Este vorba de două solicitări, prima din partea d-lui Manolache Constantin pentru 14,25 
mp, d-na Buzilă Rodica 9,24 mp şi un grup de cetăţeni o suprafaţă totală de 7,60 mp.

Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul 
de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
           Abţ-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  24.  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de 
locuit situat în Suceava str.Aleea Nucului nr.1, bl.1 sc.B, ap.3 – 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-22 voturi  

Hotărâre a fost aprobată.

Punctul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia 
„Lumină Lină” Suceava – iniţiator primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:Avem o asociere cu Biserica „Sfânta Vinere” pentru centru social de noapte în care stau  
oamenii care nu au adăpost în sezonul rece. Anul trecut le-am acordat o sumă de bani astfel încât să se  
poată asigura funcţionarea acestui centru pe timp de iarnă şi vom face la fel şi în acest an.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi  

Hotărâre a fost aprobată.

Punctul  26.  Proiect  de  hotărâre  privind  transformarea  unor  posturi  contractuale  – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de transformarea unor posturi contractuale fără a afecta bugetul aprobat pentru 
fondul de salarii.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi  

Hotărâre a fost aprobată.
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Punctul  27.  Informarea  Serviciului  Integrare  Europeană  şi  Strategii  de  Dezvoltare 
nr.29.002/26.09.2011.

Dl.Primar:  Este vorba de invitaţia pe care am primit-o din partea primarului  oraşului  Sosnowiec  
pentru a participa la o conferinţă dedicată problemelor Uniunii Europene, având în vedere că Polonia 
deţine preşedenţia Uniunii Europene. Voi avea acolo un discurs prind atragerea fondurilor europene la 
nivelul oraşului Suceava şi cred că este bine să învăţăm ceva din ceea ce au făcut polonezii care sunt  
un exemplu pentru Uniunea Europeană în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene.  Bugetul 
Consiliului Local nu v-a fi afectata cheltuielile fiind achitate din bugetul propriu.

S-a luat la cunoştinţă.

Punctul  28.  Informarea  Biroului  evidenţa  şi  administrarea  imobilelor  de  locuit 
nr.28.973/26.09.2011.

Dl. Primar: Este vorba de câteva locuinţe care s-au eliberat şi pe care le vom repartiza în conformitate 
cu priorităţile stabilite în Consiliul Local. 

S-a luat la cunoştinţă.

Punctul 29. Informarea Primarului municipiului Suceava privind efectuarea concediului 
de odihnă.

Dl.Primar: Pentru săptămâna în care sunt plecat am luat 5 zile de concediu aferente anului 2010.

S-a luat la cunoştinţă.

Punctul.30. Diverse. 

Dl. Barabaş,  preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor prezenţi  
pentru participare.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR MUNICIPIU
              BARABAŞ VASILE                                                                    JR. CIUTAC IOAN

                                                                                                                  ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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