MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 31 octombrie 2013
Dl.Seredenciuc – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.3.072/25.10.2013 pentru data
de 31.10.2013, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că
sunt prezenţi 20 consilieri locali, dl. Brădăţan Tiberius Marius, dl. Rusu Paul şi dl. Vornicu Corneliu
lipsesc motivat.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Viceprimar Gavril
Vîrvara, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na Văideanu Elisabeta – Director executiv, d-na
Prelipcean Cerasela – director Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru, dl.Cerlincă –
director Direcţia tehnică şi de investiţii, 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, dl. Viorel Horodenciuc - Director executiv Poliţia Locală, d-na Dziubinschi
Mireala – şef Serviciu resurse umane, d-na Sofian Rodica – consilier Biroul buget, dl.Dura Dan – şef
serviciu integrare, d-na Lorena Mureşan – şef Serviciu evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit, dna 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. Seredenciuc, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei :
1. Aprobarea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut
loc în data de 26 septembrie 2013, 30 septembrie 2013, 09 octombrie 2013 şi 11 octombrie 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul
III al anului 2013, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013
– iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului
Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion
Lungu.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion
Lungu.
6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală
„FRIEDRICH SCHWARTZ” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Clubul Sportiv Universitar din
Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava, Judeţul Suceava prin
Centrul Cultural Bucovina – Direcţia „Ansamblul artistic Ciprian Porumbescu”, Asociaţia
Meşterilor populari din Bucovina, Asociaţia „Curcubeul Succesului” şi Asociaţia „Produs în
Bucovina” pentru participarea la târgul „Le marche de Noel” - „Noel Solidaire” 11-14 Decembrie
2013 din oraşul Laval din Franţa – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Asocierii dintre Municipiul Suceava şi Asociaţia pentru
Protecţia Animalelor PROANIMA, în vederea derulării programului de gestionare a câinilor
comunitari fără stăpân în municipiul Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava şi Judeţul Suceava
pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei de 28 Noiembrie şi a Zilei Naţionale a României
– iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a organizării în municipiul Suceava a
Festivalului şi Congresului Uniunii Internaţionale de Cinema (UNICA) din anul 2016 – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
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12. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu
dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava
dl.Ion Lungu.
13. Proiect de hotărâre privind vânzarea beciului în suprafaţă totală de 19,60 mp, aflat la subsolul
imobilului situat pe str.Cernăuţi nr.80, pe cote părţi către proprietarii imobilului – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
14. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119 mp
situat în municipiul Suceava, str.Gherasim Buliga nr.11A, către titularul contractului de închiriere
– iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
15. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Serviciul de
Ambulanţă Judeţean Suceava a două încăperi din imobilul proprietate privată a municipiului
Suceava, situat în str.22 Decembrie f.n. (sediul Primăriei Burdujeni) – iniţiator Primarul
municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reamplasarea cu
caracter provizoriu a statuii Petru Muşat” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion
Lungu.
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului
Suceava în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
din municipiul Suceava şi Palatului Copiilor Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava
dl.Ion Lungu.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism – CTATU şi a regulamentului de funcţionare al acesteia, conform Legii 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiatori
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu
Doroftei.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul
proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Jitariu Gheorghe – iniţiatori
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu
Doroftei.
20. Proiect de hotărâre privind completarea Inventariului 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.Ion Lungu.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 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.Ion Lungu.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de persoane
fizice şi juridice în incinta Complexului Comercial Bazar – iniţiator Primarul municipiului
Suceava dl.Ion Lungu.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă, a terenului proprietate
publică a municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Petru Rareş fn, aferent spaţiului
comercial proprietate a AF Mamciuc Carmen Cornelia şi Sotuha Camelia Elena – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
24. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava situată în Suceava str.Aleea Saturn nr.3, bl.E22, sc.A, în vederea
amenajării unei alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
25. Proiect de hotărâre pricind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în
municipiul Suceava în vederea extinderii spaţiului comercial existent situat în strada Mărăşeşti
nr.48B – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
26. 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, str.Celulozei nr.4 –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces – iniţiator Primarul
municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Rîndunicii, în vederea extinderii unui
spaţiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
29. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Florilor bloc MES, în vederea extinderii
unui spaţiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
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30. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate
publică a municipiului Suceava în vederea amplasării unui punct de informare turistică, fără scop
lucrativ, în parcul Universităţii din municipiul Suceava şi realizarea unei alei de acces la acest
punct – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
31. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Curtea Domnească nr.3
proprietarului construcţiei amplasată pe acestă parcelă de teren, respectiv SC Best Service SRL –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
32. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava, str.Curtea Domnească nr.3 proprietarului construcţiei
amplasată pe această parcelă de teren, respectiv SC Girl 2004 SRL – iniţiator Primarul
municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
33. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul Ana Ipătescu nr.10, bl.A,
proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv d-nei Macariu Lucica
– iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
34. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Constantin Moraru nr.21
proprietarului construcţiilor amplasate pe acestă parcelă de teren, respectiv SC Metalicplast
Impex SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
35. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea prin
licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava
str.Ştefan cel Mare nr.78 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
36. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea prin
licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în
municipiul Suceava – str.Universităţii fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
37. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Mărăşeşti
nr.34, bl.A6, sc.B, ap.3 în vederea extinderii apartamentului nr.3 cu un balcon – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
38. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Calea Unirii, bl.92
proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv SC Mirfi Trans SRL –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
39. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava, situată în suceava, str.Petru Rareş nr.52A
proprietarului onstrucţiei amplasată pe acestă parcelă de teren, respectiv SC Moda Miss SRL –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
40. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Aleea Lalelelor fn
proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv SC Laleaua SRL –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de
Ecologizare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei
Administraţia Pieţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii de analiză a activităţii S.C.
TERMICA S.A. Suceava şi de clarificare a situaţiei economico-financiare şi patrimoniale dintre
S.C. TERMICA S.A. Suceava şi municipiul Suceava – iniţiatori consilierii Locali: dl.Barbă
Niculai, dl.Ciobanu-Timofi Adrian, dl.Cîrlan Liviu, dl.Creţu Silviu Cristinel, dl.Harşovschi
Lucian, dl.Monacu Vasile, dl.Onofrei-Răileanu Gheorghe, dl.Seredenciuc Viorel, dl.Tătăranu
Costel şi dl.Ungurian Daniel.
44. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui Rusu Paul şi
declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
45. Adresa nr.2433/24.10.2013 a S.C. TERMICA S.A înregistrată la Primăria municipiului Suceava
sub nr.29.050/24.10.2013.
46. Informarea nr.29.092/25.10.2013 a Biroului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit.
47. Informarea nr.174.288/14.10.2013 privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală Suceava în
trimestrul al III-lea 2013.
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48. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da – 18 voturi
Abţ – 1 vot
Ordinea de zi a fost aprobată.
Dl. Harşovschi nu era prezent în sală la votarea ordinii de zi.
Punctul 1. Aprobarea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Local al municipiului
Suceava ce au avut loc în data de 26 septembrie 2013, 30 septembrie 2013, 09 octombrie 2013 şi 11
octombrie 2013.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.
Se supune la vot punctul 1.
VOT : Da – 19 voturi
Abţ – 1 vot
Punctul 1 a fost aprobat.
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava
pentru trimestrul III al anului 2013, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de
dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: În ceea ce priveşte execuţia bugetară pe trimestrul III pe bugete avem la bugetul local la
venituri gradul de realizare este de 65,83% respectiv 148.661.931,52 lei din care pe secţiunea de
dezvoltare 20.012.380,97 lei iar pe secţiunea de funcţionare 128.649.550,55 lei. La capitolul cheltuieli
avem 64,99% respectiv 146.791.928,61 lei din care 126.792.009,93 lei pe secţiunea de funcţionare şi
19.999.918,68 lei pe secţiunea de dezvoltare. Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi
la nivelul primelor trei trimestre ale anului 2013 este de 86,38% cu 9,14% mai mult decât aceeaşi
perioadă a anului 2012 iar ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi este de 13,62%. În
totalul cheltuielilor realizat în primele trei trimestre ale anului 2013, o pondere importantă o au
cheltuielile din: Învăţământ – 39,27%, Combustibil şi energie – 12,48%, transporturi 12,31%.
Execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii gradul de încasare
a veniturilor secţiunii de funcţionare pentru primele trei trimestre este de 94,95% iar pentru secţiunea de
dezvoltare este de 28,68%.
Execuţia bugetului creditelor interne este în sumă de 13.000.000 lei din care 1.030.429 lei reprezintă plata
arieratelor corespunzătoare proiectului „Modernizare bazar” iar 11.969.571 lei reprezintă plata sumelor
restante necesare subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la SC Termica SA.
Aşa cum am mai spus încasările merg destul de greu la Primăria municipiului Suceava şi chiar şi la alte
primării. Noi am luat măsuri în acest sens la Serviciul executare silită şi am dublat numărul de personal şi
„suntem în război total cu cei care au de plătit taxe şi impozite locale restante”. Facem eforturi să încasăm
aceşti bani şi comparativ cu anul trecut când am încasat aproximativ 300 miliarde din arieratele de la
Termica anul acesta am încasat cam aceeaşi sumă.
Toate comisiile de specialitate 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 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava
pentru anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Având în vedere faptul că până la data de 31 octombrie se mai pot face modificări în lista de
investiţii am propus câteva modificări dintre care cea mai importantă este aceea de a aduna suma de
1.500.000 lei pentru a putea acorda diferenţa de subvenţie la preţul pentru energie termică pe care l-am
aprobat în cursul lunii octombrie. Urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de guvern nr.17/2013 de
rectificare a bugetului de stat municipiul Suceava a primit suma de 376.355 lei. De asemeni s-a
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suplimentat plafonul cheltuielilor de personal cu suma de 2.194.000 lei pentru salariile profesorilor dar
mai avem nevoie de o sumă de bani pentru salariile profesorilor pentru luna decembrie.
De asemenea şi la secţiunea de dezvoltare sunt multe solicitări de rectificare venite din partea şcolilor,
respectiv: Grădiniţa „Gulliver”, Grădiniţa „1-2-3”, Grădiniţa „Maria Montessori”, Şcoala generală nr.1,
Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” şi Colegiul Naţional
„Petru Rareş”.
Având în vedere imposibilitatea de a realiza anumite obiective din lista de investiţii propunem
modificarea programului de investiţii pentru anul 2013 şi astfel se diminuează cu 1.000.000 lei poziţia
„Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava”, „Hală de întreţinere şi reparaţii
auto TPL” care nu se mai poate realiza în acest an.
Am participat la o întâlnire a Asociaţiei Municipiilor din România la care a participat şi dl.Priministru şi
mai mulţi primari am ridicat problema creditelor aprobate pe care nu le putem folosi şi s-a răspuns că
aceştia vor putea fi folosiţi începând cu data de 01.01.2014.
De asemenea am de făcut o modificare datorită cererii primite de la Şcoala generală „Ion Creangă” prin
care solicită modificarea listei de investiţii în cadrul capitolului 65.02 „Învăţământ”, respectiv în cadrul
subcapitolului 65.02.04.01 „Învăţământ secundar inferior” - Alte cheltuieli de investiţii, astfel:
se elimină poziţia nr.11 „Centrală telefonică” cu suma de 4.000 lei;
se diminuează cu suma de 9.000 lei poziţia nr.13 „Videoproiectoare”
se adaugă o poziţie nouă „Instalaţie de radioficare” cu valoarea de 13.000 lei.
Toate comisiile de specialitate 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 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă
al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului
Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de repartizarea unor sume de la fondul de rezervă respectiv 275.000 lei la şcoli,
30.000 lei la Serviciul protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă, 150.000 lei la
fondul de salarii a Primăriei şi de asemeni suma de 1.500.000 lei pentru subvenţii pentru acoperirea
diferenţelor de preţ şi tarif la energie termică.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2013 – iniţiator Primarul
municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii respectiv Şcoala Postliceală Sanitară care doreşte eliminarea unor poziţii şi
adăugarea unei noi poziţii în cadrul aceluiaşi buget.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia
Culturală „FRIEDRICH SCHWARTZ” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: În acest an pe data de 28 noiembrie vom sărbători ziua Bucovinei şi trebuie de apreciat că s-a
aprobat în Parlament ziua Bucovinei. Prin acest proiect de propunem să marcăm ziua Bucovinei printr-o
serie de evenimente care se vor desfăşura în perioada 15.11.2013-10.12.2013.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Clubul Sportiv
Universitar din Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: O să încercăm să găsim o soluţie pentru finanţarea echipei de handbal a Universităţii Suceava
şi mulţumesc şi consilierilor PDL care au avut o iniţiativă în acest sens. Venim cu o propunere de asociere
între Consiliul Local şi Clubul Sportiv Universitar din Suceava pentru promovarea imaginii municipiului
Suceava prin activitatea sportivă de handbal în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2013. Sperăm că în
2014 vom găsi o soluţie de finanţare iar până la sfârşitul anului să putem da nişte bani pe această asociere
de promovare a municipiului Suceava.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Harşovschi: Acesta este un proiect al PDL-ului de salvare a echipei de handbal. Dacă nu se politiza
această problemă handbalul era salvat în totalitate şi jucătorii nu plecau la alte cluburi. Este binevenit
acest proiect şi ne vom asigura că aceşti bani au ajuns întradevăr la echipa de handbal şi sperăm că de
anul viitor vom găsi soluţia tehnică ca echipa de handbal să primească cel puţin 10 miliarde de lei vechi
aşa cum a primit până acum.
Dl.Primar: Prin acest proiect noi ne asociem şi nu răspundem noi în totalitate de finanţarea echipei de
handbal pentru că nu cred că este sarcina municipalităţii să răspundem noi de modul în care se fac, care
sunt grilele de evaluare, Primăria având cu totul alte obligaţii.
Dl.Girigan: Adresez rugămintea ca prin serviciile de specialitate să urmăriţi cheltuirea acestor bani, în
limita competenţelor legale, pentru ca în momentul efectuării auditului de către Curtea de Conturi să fie
totul în regulă.
Dl.Primar: Din punct de vedere legal totul este în ordine şi cu siguranţă şi cei de la universitate vor fi
mult mai atenţi astfel încât să nu mai fie obiecţii la documentele de decontare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava,
Judeţul Suceava prin Centrul Cultural Bucovina – Direcţia „Ansamblul artistic Ciprian
Porumbescu”, Asociaţia Meşterilor populari din Bucovina, Asociaţia „Curcubeul Succesului” şi
Asociaţia „Produs în Bucovina” pentru participarea la târgul „Le marche de Noel” - „Noel
Solidaire” 11-14 Decembrie 2013 din oraşul Laval din Franţa – iniţiator Primarul municipiului
Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Vreau să va amintesc că noi am votat acest proiect la fundamentarea bugetului în luna ianurie
prin care am confirmat oraşului Laval cu care suntem înfrăţiţi că vom participa în acest an la târgul de
Crăciun din Laval. Mergem acolo să promovăm Bucovina motiv pentru care avem nevoie să intrăm în
parteneriat cu asociaţii care reprezintă „Produs în Bucovina”, „Ansamblul artistic Ciprian Porumbescu”,
Asociaţia Meşterilor populari din Bucovina şi Asociaţia „Curcubeul Succesului”. Este un proiect care
onorează municipiul Suceava şi avem o colaborare bună cu oraşul Laval .
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului şi Comisia servicii publice – discuţii în
plen, iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Dl.Seredenciuc: Vă rog să verificaţi dacă este voie să se transporte produse alimentare în stare naturală în
Franţa pentru că sunt nişte norme sanitar-veterinare de trecere a frontierei şi ar fi bine să verificaţi din
timp.
Dl.Primar: Tocmai din acest motiv am apelat la Asociaţia „Produs în Bucovina” având în vedere că ei au
mai participat la astfel de târguri în străinătate şi ştiu care sunt toate procedurile.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 14 voturi
Nu – 1 vot
Abţ – 5 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Asocierii dintre Municipiul Suceava şi
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor PROANIMA, în vederea derulării programului de
gestionare a câinilor comunitari fără stăpân în municipiul Suceava – iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara.
Dl.Primar: Este vorba de un contract de asociere între Municipiul Suceava şi Asociaţia pentru Protecţia
Animalelor PROANIMA. Noi am avut noroc în ultimi ani de cei de la PROANIMA care s-au implicat
foarte mult la adăpostul pentru protecţia animalelor iar noi nu am dat niciodată bani la PROANIMA doar
am colaborat la plata utilităţilor şi a investiţiilor pe care le-am făcut. Până când se vor clarifica normele
metodologice de aplicare a ordonanţei avem presiuni foarte mari din partea cetăţenilor de a strânge câinii
fără stăpân de pe străzi. Ca atare până la apariţia acestor norme este bine să continuăm parteneriatul cu
PROANIMA. Prin acest parteneriat ne propunem realizarea unor obiective precum: tratarea, sterilizarea,
deparazitarea, vaccinarea antirabică, identificarea şi microciparea câinilor fără deţinător, colectaţi de pe
teritoriul Municipiului Suceava; sterilizarea, identificarea, microciparea în cazul câinilor cu deţinător;
asigurarea hranei câinilor pe perioada şederii în adăpost; suportarea cheltuielilor de dotare a blocului
operator; tratamente – diferite produse medicamentoase; acţiuni de deparazitare: antiparazitare internă şi
externă precum şi alte operaţiuni. Pe lângă acestea Primăria Suceava are obligaţia de a transporta câinii
capturaţi la adăpostul din muncipiul Suceava, str.Energeticianului, încredinţarea câinilor spre revendicare
şi adopţie şi asigurarea serviciului de pază, lucru pentru care am angajat o firmă da pază care să se ocupe
de acest lucru pentru că iubitorii de animale iau câinii de la adăpost şi le dau drumul înapoi pe străzi.
Acest proiect nu este unul exclusiv şi pot veni şi alte asociaţii, fundaţii şi cabinete care vor să intre în
colaborare cu Primăria municipiului Suceava astfel încât să putem gestiona această problemă care aduce
disconfort cetăţenilor municipiului Suceava.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Barbă: L-aş ruga pe dl.Primar să ne facă un istoric al înfiinţării actualului adăpost. În ceea ce priveşte
normele metodologice nu aş crede că acestea nu au sosit încă. Aş vrea să ştiu dacă există posibilitatea de a
estima fondurile cheltuite până în acest moment pentru strângerea câinilor de pe străzi. În ceea ce priveşte
acest parteneriat Primăria ar trebui să îşi propună strângerea câinilor de pe străzi. Modul în care este
redactat acest contract de asociere nu cred că va rezolva problema câinilor comunitari. Ar trebui prevăzut
că scopul acestei colaborări este să fie strânşi toţi câinii de pe stradă pentru că aşa cum este el redactat nu
există nici o garanţie că acest lucru se va întâmpla.
Dl.Primar: Normele metodologice sunt în dezbatere publică. Adăpostul de câini a fost înfiinţat în anul
2004. În legătură cu acest contract acesta se supune strategiei pe care am aprobat-o în Consiliul Local în
care este prevăzut faptul că, în urma sondajului efectuat împreună cu asociaţiile de proprietari, o
proporţie de peste 90% dintre cetăţeni au fost pentru strângerea câinilor de pe străzi. În ceea ce priveşte
sumele cheltuite de Primăria municipiului Suceava anual sunt de aproximativ 2 miliarde de lei vechi
pentru toată activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, inclusiv utilităţile.
Dl.Barbă: Ce garanţii avem că nu o să mai fie câini pe stradă?
Dl.Primar: Aşa cum am spus am pus pază la adăpost pentru a nu mai dispărea câinii de acolo iar cei care
se află pe străzi vor fi prinşi.
Dl.Onofrei-Răileanu: Vreau să ştiu dacă în această strategie aveţi prevăzută o nouă locaţie pentru
adăposturi în George Enescu deoarece în fiecare zi sunt aduşi câini în zonă.
Dl.Primar: Noi tratăm toate cartirele la fel şi zilnic sunt echipaje ale primăriei în acea zonă dar din păcate
apar alţi câini fie că sunt aduşi, fie că se mută ei. În ceea ce priveşte aceste servicii de salubritate mulţi
cetăţeni nu îşi plătesc salubritatea.
D-na Cocriş: Fiind preşedinte PROANIMA cred că nu pot să votez acest proiect. Aşa cum a spus şi
dl.Primar suntem în acest parteneriat din anul 2004 şi încercăm să rezolvăm această problemă a Sucevei.
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Noi nu am solicitat bani de la Primăria Municipiului Suceava dar am fost ajutaţi cu utilităţile, cu
personalul care ajută la curăţenie, cu hingherii şi medicul care strâng câinii. În afara faptului că nu există
nişte norme există totuşi o legislaţie a medicamentelor şi vreau să vă spun că nu avem logistica medicală
necesară şi greu rezolvăm problema prinderii câinilor. Există o legislaţie care permite numai medicilor
veterinari să supravegheze prinderea câinilor. Municipiul Suceava este un oraş de adopţie al câinilor
pentru că noi încercăm să dăm 100 de câini pe lună spre adopţie în străinătate dar ne vin în continuare
câini şi chiar dacă se va pune problema eutanasierii tot vor fi aceste probleme. Noi am transmis Primăriei
Suceava o situaţie cu câinii care pleacă la adopţie în străinătate însă avem o problemă cu adopţiile în
România pentru că oamenii îi iau după care le dau din nou drumul deci problema abandonului ar trebui
tratată cu seriozitate.
Dl.Barbă: Dacă sunt probleme cu câinii aduşi din alte localităţi poate ar fi bine să se demareze o discuţie
cu reprezentanţii tuturor localităţilor din judeţ. Aş dori să ştiu care a fost totalul sumelor cheltuite de
ONG-uri în municipiul Suceava pe problema câinilor vagabonzi de la revoluţie şi până astăzi.
Dl.Primar: În ceea ce priveşte prima problemă aşteptăm apariţia normelor metodologice iar la prima
întâlinire pe care o vom avea pe această temă vor fi invitaţi toţi primarii din Zona Metropolitană şi din
zonele limitrofe municipiului Suceava.
D-na Cocriş: Nu ştiu alte ONG-uri care se ocupă de acestă problemă. Noi cei de la PROANIMA ne-am
implicat în acestă problemă începând cu anul 2000 şi atâta timp cât nu sunt folosiţi banii publici nu cred
că are vreun interes. Noi suntem ajutaţi de o asociaţie din Germania care ajută toate ţările cu probleme cu
aproximativ 4000 euro pe lună pentru toată munca depusă de noi.
Dl.Seredenciuc: Un lucru foarte important prevăzut în contractul de asociere este microciparea care ar
rezolva o mare problemă deoarece atunci ar putea fi identificat fiecare câine.
D-na Cocriş nu votează proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 10 voturi
Nu – 5 voturi
Abţ – 4 voturi
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava şi
Judeţul Suceava pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei de 28 Noiembrie şi a Zilei
Naţionale a României – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de asocierea Municipiului Suceava cu Judeţul Suceava pentru organizarea
manifestărilor dedicate Zilei de 28 Noiembrie şi a zile Naţionale a României.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen iar toate celelalte
comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Harşovschi: În proiect este prevăzută suma de 16.000 lei pentru asigurarea produselor care vor fi
oferite gratuit participanţilor la evenimente în data de 1 Decembrie 2013 şi aş dori să ştiu ce anume se
oferă.
Dl.Primar: Este vorba de 5000 de porţii de fasole cu cârnaţi.
Dl.Barbă: Dacă s-a trecut Ziua Naţională a României trebuia trecută şi Ziua Bucovinei.
Dl.Primar: Se va face această completare la hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărâre a fost aprobată.
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a organizării în municipiul
Suceava a Festivalului şi Congresului Uniunii Internaţionale de Cinema (UNICA) din anul 2016 –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de o solicitare din partea UNICA privind organizarea în municipiul Suceava a
Festivalului şi Congresului Uniunii Internaţionale de Cinema din 2016 în luna august. Sunt mai multe
locaţii luate în considerare pentru organizarea acestui festival din zona litoralului, din zona Braşovului şi
Suceava. În această dimineaţă am avut o discuţie cu vicepreşedintele acestei asociaţii şi a precizat că ei au
votat ca Suceava să fie organizator în anul 2016 şi aşteptăm o adresă oficială în acest sens care nu a sosit
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încă, motiv pentru care dăm o aprobare de principiu. În măsura în care până în anul 2016 centrul Cultural
Bucovina – Cinematograf Modern va fi finalizat vom avea o sală modernă de proiecţie. Costurile nu sunt
foarte mari fiind suportate doar pentru 7 persoane – juriul internaţional, cazarea şi masa iar restul
participanţilor ce se estimează a fi în jur de 300 de participanţi de 45 de ţări îşi suportă cheltuielile. Cred
că este o posibilitate de promovare a imaginii municipiului Suceava.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele
didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava – iniţiator Primarul
municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de
locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 19 voturi
Abţ – 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea beciului în suprafaţă totală de 19,60 mp,
aflat la subsolul imobilului situat pe str.Cernăuţi nr.80, pe cote părţi către proprietarii imobilului –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de vânzarea beciului în suprafaţă totală de 19,60 mp, aflat la subsolul imobilului
situat pe str.Cernăuţi nr.80 pe cote părţi. Este vorba de două doamne şi cred că ar fi bine să le dăm
posibilitatea să îşi cumpere acel beci având în vedere că noi nu putem folosi acel beci.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen iar toate celelalte
comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 14 voturi
Abţ – 6 voturi
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în
suprafaţă de 119 mp situat în municipiul Suceava, str.Gherasim Buliga nr.11A, către titularul
contractului de închiriere – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119 mp situat în
municipiul Suceava, str.Gherasim Buliga nr.11A. Această situaţie este cunoscută în Consiliul Local, acea
casă este într-o stare avansată de degradare, Primăria nu are bani să o repare şi nu are o altă locuinţă să
pună la dispoziţia acelei familii.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului şi Comisia servicii publice – discuţii în
plen, iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Grosar: Noi ne-am deplasat la faţa locului şi am văzut situaţia şi nu este vorba doar de reparaţii, acei
oameni nu au nici canalizare şi dacă nu am reuşit până acum să facem ceva în această privinţă cred că este
timpul să luăm o hotărâre şi să lăsăm aceşti oameni să repare acea casă şi să aibă centrul Sucevei un
aspect decent.
Dl.Monacu: Dacă aceşti cetăţeni doresc să cumpere acea clădire cred că ar trebui să le dăm o mână de
ajutor pentru că este rezolvarea unei probleme în municipiu.
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Dl.Tătăranu: Dumnealor pot să repare acea casă cu acordul proprietarului, problema fiind aceea dacă
înstrăinăm acel imobil sau nu.
Dl.Primar: Ceea ce spuneţi d-voastră este valabil acolo unde este vorba de reparaţii minimale. Acea casă
se dărâmă şi trebuie făcută de la zero fiind vorba de o investiţie mare şi astfel nu o putem compensa cu
plata chiriei motiv pentru care nu pot să o renoveze fără să fie proprietari.
Dl.Doroftei: S-a discutat despre posibilitatea de a-şi deduce aceste cheltuieli cu reparaţiile din
contravaloarea chiriei. Dacă sunt necesare nişte sume mari pentru reparaţii atunci nu mai discutăm despre
un caz social pentru că oricine are posibilitatea de a achiziţiona un imobil şi a-i produce asemenea
îmbunătăţiri şi reparaţii poate să se adreseze pieţei libere dacă este nemulţumit de poziţia municipiului
Suceava. Dacă continuăm să îl tratăm ca pe un caz social putem să ne uităm cu mare atenţie şi pe
locuinţele din care se produc evacuări şi atunci fie reparăm şi consolidăm acea locuinţă fie căutăm o altă
destinaţie.
Dl. Călărău: Eu avînd un caz social banii sunt împrumutaţi din bancă de mai mult timp şi sper că voi
putea să pot repara această casă într-un fel sau altul pentru a avea condiţii umane. Dacă aveam
posibilitatea, fiţi siguri că de 10-15 ani de când am această problemă, nu aş fi venit aici ci aş fi găsit o
rezolvare. Vă cer să căutaţi o soluţie pentru a rezolva aşa cum ştiţi d-voastră această situaţie.
Dl. Doroftei: Îmi place să cred că aţi înţeles atât poziţia Consiliului Local cât şi posibilităţile pe care le
aveţi. Când aţi primit acea locuinţă, aţi primit-o în anumite condiţii şi circumstanţe pe care atunci le-aţi
acceptat. Este foarte bine că dispuneţi de o sumă de bani şi vă rog să vă adresaţi primăriei cu o altă
propunere vizavi de apartamentele care ar putea fi găsite ca şi soluţie la nevoile d-voastră. Nu sunteţi
singurul cetăţean din municipiu care are probleme cu locuinţa şi sunt peste o mie de solicitări pentru o
locuinţă socială. Să nu credeţi că nu înţelegem că aveţi nişte dificultăţi doar că sunt şi alte modalităţi de a
aborda şi de a soluţiona problema d-voastră.
Dl.Călărău: Am făcut demersuri pentru a avea posibilitatea unor renovări dar am fost respins de către
firme motivat de faptul că suma este foarte mică şi acolo sunt necesare reparaţii capitale. Nefiind
proprietar îmi este frică să investesc banii. Eu nu doresc să îngreunez municipiul cu încă o problemă ci
doar să am condiţii decente de trai.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 9 voturi
Nu – 5 voturi
Abţ – 6 voturi
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Dl.Mocanu: Nu se poate aduce acest proiect în această formă la nesfârşit în şedinţele Consiliului Local.
Consider că terenul în acea zonă nu poate fi vândut cu 50 euro/mp.
Dl.Primar: Aceste persoane vin în fiecare săptămână la audienţe şi din acest motiv acest proiect a fost
inclus din nou pe ordinea de zi a acestei şedinţe. Noi nu putem să îl scoatem de acolo pe acest cetăţean
atâta timp cât el îşi plăteşte chiria iar noi nu avem nici un avantaj. În ceea ce priveşte preţul acesta este
stabilit de către evaluator.
Punctul 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani,
către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava a două încăperi din imobilul proprietate privată a
municipiului Suceava, situat în str.22 Decembrie f.n. (sediul Primăriei Burdujeni) – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Primăriei Burdujeni din
str. 22 Decembrie către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 19 voturi
Abţ – 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii
„Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Muşat” – iniţiator Primarul municipiului
Suceava dl.Ion Lungu.
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Dl.Primar: Este vorba de reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii lui Petru Muşat pentru că în
viziunea specialiştilor în măsura în care vom moderniza şi curtea Domnească ar fi mai indicat să o
amplasăm acolo. Am avut o discuţie cu dl.Cerlincă cu privire la indicatori acest preţ fiind unul maximal
iar în urma selecţiei ofertelor preţurile vor fi mai mici.
Comisia economico-financiară, juridică, disciplinară – aviz negativ, Comisia amenajarea teritoriului,
urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen iar toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de
hotărâre.
Dl.Harşovschi: Suntem cu toţii de acord cu reamplasarea statuii Petru Muşat, numai să stabilim exact în
ce condiţii. Din documentele prezentate reiese că mutarea statuii costă aproximativ 1 miliard. Din proiect
reiese că se aprobă şi studiu de fezabilitate şi indicatori.
Dl.Primar: Este vorba şi de realizarea accesului la ea nu doar reamplasarea statuii. Şi mie mi s-a părut o
sumă mare dar dl. Cerlincă m-a convins că este corect aşa.
Dl.Seredenciuc: În momentul în care au început lucrările la pasajele subterane am dispus mutarea statuii
pentru reabilitarea ei, acea statuie fiind inclusă pe lista monumentelor istorice din municipiul Suceava iar
pentru mutarea ei este necesar un aviz de la Comisia monumentelor istorice.
Dl.Primar: Există acest aviz şi totul este în ordine.
Dl.Girigan: Mi se par imense aceste costuri şi în special pentru proiectare şi asistenţă tehnică
aproximativ jumătate din costurile lucrării. Cred că ar trebui să vă încadraţi în Normativul N11 care
prevede că cheltuielile de proiectare nu pot depăşi 5-7% în funcţie de natura execuţiei iar aici are 20%.
Dl.Grosar: Dacă specialiştii vor dori să o mute în altă parte să suporte ei cheltuielile necesare mutării
pentru că nu se poate să dăm câte 1 miliard la fiecare mutare.
D-na Prelipcean – Director urbanism: Este o soluţie temporară pentru că urmează să fie reabilitat
parcul de la Curtea Domnească iar cei de la Direcţia de culte, cultură, de la Muzeu şi de la Ordinul
arhitecţilor consideră că locul acestei statuii este în acel parc.
Dl.Barbă: Majoritatea specialiştilor şi a populaţiei sunt de părere că acestă statuie ar trebui să fie aşezată
pe vechiul amplasament.
Dl.Primar: Nu noi am stabilit acel amplasament ci s-a făcut un studiu de către arhitecţi şi au găsit această
soluţie.
Dl.Doroftei: În ceea ce priveşte caracterul provizoriu al acestui obiectiv a avut loc o dezbatere în spaţiul
public. Doresc să vă spun că în mod decisiv a fost avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Culte. Din
primul moment în care s-a pus problema reamplasării statuii cu caracter provizoriu Direcţia Judeţeană
pentru Cultură şi Culte era în măsură să avizeze favorabil acest lucru fără a mai fi necesar să aşteptăm
câteva luni pentru mutarea acestei statui. Evident o amplasare mult mai bună a statuii ar fi pe o axă a
ctitoriilor lui Petru Muşat dar practic este imposibil acest lucru. Parcul de la curtea Domnească nu este un
loc care pune în valoare această statuie pe când în proximitatea clădirii Consiliului Judeţean este o zonă
extrem de tranzitată care tinde să devină pietonală în întregime şi cred că este potrivit să ne punem
simbolurile acolo unde le este locul pentru a nu uita de importanţa lui Petru Muşat. Acestea sunt motivele
pentru care s-a identificat o soluţie mai costisitoare decât un soclu simplu dar este cazul să tratăm cu
importanţa cuvenită această problemă.
Dl.Tătăranu: Este o contradicţie între proiectul de hotărâre şi expunerea de motive deoarece una se
referă la aprobarea indicatorilor iar cealaltă la reamplasare.
Dl.Harşovschi: Dacă specialişti spun că acolo este locaţia potrivită suntem de acord cu acest lucru, dar
grupul PDL consideră că suma este prea mare aşa cum au precizat şi alţi colegi.
Dl.Primar: Retrag acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.
Punctul 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al
municipiului Suceava în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Suceava şi Palatului Copiilor Suceava – iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Suceava în
cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Suceava şi Palatului Copiilor conform Legii învăţământului care prevede actualizarea Consiliilor de
administraţie
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Propuneri:
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1. Grădiniţa cu program prelungit „Guliver”:
- dl consilier local Onofrei Răileanu Gheorghe
- d-na consilier local Cocriş Doiniţa Nela
4. Grădiniţa cu program normal „Obcini ”:
- dl consilier local Ungurian Daniel
5. Grădiniţa cu program prelungit „ Prichindel”:
- dl consilier local Păduraru Andrei George
7. Grădiniţa cu program prelungit „ 1-2-3”:
- dl consilier local Tătăranu Costel
8. Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava:
- dl consilier local Sfeclă Geniloni
- dl consilier local Mocanu Vasile
9. Şcoala Gimnazială nr. 3 Suceava:
- dl consilier local Girigan Eugen
- dl consilier local Monacu Vasile
10. Şcoala Gimnazială nr. 4 Suceava:
- dl consilier local Vornicu Corneliu
- dl consilier local Onofrei Răileanu Gheorghe
13. Şcoala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod”:
- dl consilier local Girigan Eugen
14. Şcoala Gimnazială nr. 8 Suceava:
- d-na consilier local Cocriş Doiniţa Nela
- dl consilier local Ungurian Daniel
15. Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”:
- dl consilier local Barbă Niculai
- dl consilier local Cocriş Doiniţa Nela
16. Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava:
- dl consilier local Arămescu Adrian
- dl consilier local Roibu Marcel Dan
17. Şcoala Gimnazială „Miron Costin”:
- dl consilier local Grosar Alexandru Cornel
- dl consilier local Arămescu Adrian
18. Colegiul Tehnic „ Al. I. Cuza”:
- dl consilier local Roibu Marcel Dan
19. Colegiul Tehnic „ Petru Muşat”:
- dl consilier local Sfeclă Geniloni
- dl consilier local Arămescu Adrian
20. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară:
- dl consilier local Mocanu Vasile
- dl consilier local Tătăranu Costel
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21. Colegiul Tehnic „ Samuil Isopescu”
- dl consilier local Arămescu Adrian
- dl consilier local Vornicu Corneliu
22. Colegiul Economic „ Dimitrie Cantemir”:
- dl consilier local Brădăţan Tiberius Marius
- dl consilier local Păduraru Andrei George
23. Colegiul Naţional „ Spiru Haret”:
- dl consilier local Girigan Eugen
- dl consilier local Ciobanu Timofi Adrian
24. Colegiul de Artă „ C. Porumbescu”:
- dl consilier local Sfeclă Geniloni
- dl consilier local Roibu Marcel Dan
25. Liceul cu Program Sportiv Suceava:
- dl consilier local Grosar Alexandru Cornel
- dl consilier local Harşovschi Lucian
26. Colegiul Naţional „ Petru Rareş”:
- d-na consilier local Cocriş Doiniţa Nela
- dl consilier local Mocanu Vasile
27. Colegiul Naţional „ Ştefan cel Mare”:
- dl consilier local Brădăţan Tiberius Marius
- dl consilier local Barbă Niculai
28. Colegiul Naţional „ Mihai Eminescu”:
- dl consilier local Păduraru Andrei George
- dl consilier local Sfeclă Geniloni
29. Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Mitropolitul Dosoftei":
- dl consilier local Mocanu Vasile
30. Şcoala Postliceală Sanitară Suceava :
- dl consilier local Brădăţan Tiberius Marius
- dl consilier local Seredenciuc Viorel.
Se supune la vot dacă consilierii locali sunt de acord să se voteze în bloc proiectul de hotărâre:.
VOT : Da – 20 voturi
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism – CTATU şi a regulamentului de funcţionare al acesteia,
conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările
ulterioare – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului
Suceava dl.Ovidiu Doroftei.
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
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Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Harşovschi: Din ceea ce ştiu această comisie dă un aviz consultativ dar care este obligatoriu.
Dl.Tătăranu: Propune ca dl.Viorel Blănaru să fie înlocuit din această comisie cu dl.Buzincu.
Dl.Doroftei: Este vorba de propuneri pe care fiecare instituţie nominalizată le-a făcut iar Direcţia
Judeţeană pentru cultură l-a propus pe dl.Blănaru.
Dl.Primar: Aşa cum spunea şi dl.Harşovschi această comisie dă un aviz consultativ dar obligatoriu, iar în
măsura în care retrag acest proiect de pe ordinea de zi nu mai putem discuta proiecte de urbanism blocând
practic activitatea Serviciului de urbanism.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 18 voturi
Abţ – 2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj
construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Jitariu
Gheorghe – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului
Suceava dl.Ovidiu Doroftei.
Dl.Primar: Este vorba de intrarea în legalitate a unui garaj construit până în anul 2000 a d-lui Jitariu
Gheorghe.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Barbă: Aş dori să ştiu în ce stadiu este PUG-ul.
Dl.Primar: Se lucrează zi de zi la acest PUG, este în foaia de parcurs şi sperăm că anul viitor să îl
finalizăm.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 10 voturi
Nu – 6 voturi
Abţ – 4 voturi
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Punctul 20. Proiect de hotărâre privind completarea Inventariului 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.Ion Lungu.
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 21. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 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.Ion Lungu.
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 9 voturi
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Nu – 8 voturi
Abţ – 3 voturi
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren
administrate de persoane fizice şi juridice în incinta Complexului Comercial Bazar – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de modificarea unor suprafeţe de teren administrate de persoane fizice şi juridice
în incinta Complexului Comercial Bazar conform anexei.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă, a
terenului proprietate publică a municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Petru Rareş fn,
aferent spaţiului comercial proprietate a AF Mamciuc Carmen Cornelia şi Sotuha Camelia Elena –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de concesionarea prin negociere directă, a terenului proprietate publică a
municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Petru Rareş fn, aferent spaţiului comercial proprietate a
familiei Mamciuc Carmen Cornelia şi Sotuha Camelia Elena. Este vorba de un teren ocupat de o clădire.
Dl.Secretar: Legea nr.550/2002 şi normele de aplicare a acesteia prevăd că „terenul aferent spaţiului
comercial sau a celui de prestări servicii aflat în proprietatea publică a statului sau a unităţii
administrative se atribuie direct cumpărătorului spaţiului printr-un contract de concesiune. Concesiunea
se face fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini şi fără nici o formă de publicitate
prin negociere directă între concedent şi concesionar.”
Dl.Seredenciuc: Explicaţi prin ce diferă acest teren de alte terenuri pentru care s-a cerut superficie sau
concesionare prin licitaţie publică.
Dl.Primar: Legea 550/2002 este o lege specială care a permis celor care erau în chirie în anii 2000 să îşi
cumpere spaţiile comerciale.
Comisia servicii publice şi Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 10 voturi
Nu – 6 voturi
Abţ – 4 voturi
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Dl.Primar: Vă rog să ne întâlnim, să găsim soluţii pentru că aducem un prejudiciu Primăriei neîncasând
nici un ban pentru acele terenuri şi în aceste condiţii de criză economică avem nevoie de bani la Primărie.
Punctul 24. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele
de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în Suceava str.Aleea Saturn nr.3,
bl.E22, sc.A, în vederea amenajării unei alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava
dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 11 voturi
Nu – 7 voturi
Abţ – 2 voturi
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Proiectul de hotărâre a fost respins.
Punctul 25. Proiect de hotărâre pricind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de
teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii spaţiului comercial existent situat în
strada Mărăşeşti nr.48B – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Retrag acest proiect de pe ordinea de zi.
Punctul 26. 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,
str.Celulozei nr.4 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Toate comisiile de specialitate 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 privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele
de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a
municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces către Asociaţia Filantropică Medical
Creştină „Christiana”.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 11 voturi
Nu – 6 voturi
Abţ – 3 voturi
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Punctul 28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele
de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Rîndunicii, în vederea
extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion
Lungu.
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Tătăranu: Pentru proiectul anterior nu am reuşit să iau cuvântul. Este vorba de spaţiul aflat la parterul
clădirii în care este Inspectoratul în construcţii şi noi nu am fost de acord ca această asociaţie să aibă
acces în spaţiul respectiv prin intrarea Inspectoratului în construcţii motiv pentru care le-am propus să îşi
facă accesul prin partea stângă a holului
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 11 voturi
Nu – 6 voturi
Abţ – 3 voturi
Proiectul de hotărâre a fost respins.
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Punctul 29. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele
de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Florilor bloc MES, în
vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava
dl.Ion Lungu.
dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 9 voturi
Nu – 7 voturi
Abţ – 4 voturi
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Punctul 30. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele
de teren proprietate publică a municipiului Suceava în vederea amplasării unui punct de informare
turistică, fără scop lucrativ, în parcul Universităţii din municipiul Suceava şi realizarea unei alei de
acces la acest punct – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de solicitarea Universităţii Suceava pentru punctul de informare turistică de la
intrarea în municipiul Suceava să îl aducă în zona parcului Universităţii. Am de făcut o completare la
articolul 1 să fie trecută concesionarea pentru Universitatea „Ştefan cel Mare”.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Seredenciuc: Mai este un punct de informare pe b-dul Sofia Vicoveanca care este mai mult închis.
Dl.Primar: Este vorba de mutarea acelui punct în parcul Universităţii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 16 voturi
Abţ – 4 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 31. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Curtea
Domnească nr.3 proprietarului construcţiei amplasată pe acestă parcelă de teren, respectiv SC Best
Service SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: În măsura în care nu vor fi votate aceste proiecte de superficie nu vor mai fi introduse pe
ordinea de zi. A trecut un an de când noi nu am încasat nici un ban pentru aceste terenuri. Nu au fost nici
un fel de iniţiative de a discuta, de a aduce specialişti pentru a găsi soluţia legală şi să nu trecem cu
vederea că nişte terenuri ale municipalităţii nu aduc nici un venit.
Am de făcut o completare ca la toate proiectele de superficie în loc de dolar să fie trecut euro.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Mocanu: Eu sunt pentru superficie pentru că în afară de faptul că aducem nişte bani la Primărie în
cazul construcţiilor deja existente este un avantaj şi pentru firme pentru că să gireze şi să ia credite care
în altă situaţie nu pot fi acordate.
Dl.Roibu: Singura problemă ar fi cuantumul prea mic al superficiei. Concesiunea şi închirierea sunt mult
mai bine cotate iar ideea este să aducem bani la Primăria Suceava. Nu ne deranjează instituţia superficiei
dar să facem astfel încât preţul să fie mai mare.
D-na Damian – Şef serviciu patrimoniu: Preţul este făcut de către evaluatorul autorizat iar tarifele din
aceste rapoarte de evaluare sunt mult mai mari decât tarifele practicate de către Camera Notarilor Publici.
Dl.Tătăranu: Eu susţin superficia pentru că este numai pe o perioadă 10 ani pe când concesiunea este pe
49 de ani cu posibilitate de prelungire de până la 100 de ani.
Dl.Păduraru: Care este diferenţa între preţul concesiunii şi cel al superficiei.
Dl.Secretar: Atât preţul concesiunii cât şi cel al superficiei este stabilit de evaluator şi nu de noi.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 32. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, str.Curtea Domnească nr.3
proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv SC Girl 2004 SRL –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 33. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul Ana Ipătescu
nr.10, bl.A, proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv d-nei
Macariu Lucica – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 34. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Constantin
Moraru nr.21 proprietarului construcţiilor amplasate pe acestă parcelă de teren, respectiv SC
Metalicplast Impex SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 35. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru
concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate privată a municipiului Suceava, situat
în Suceava str.Ştefan cel Mare nr.78 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea prin licitaţie
publică a unui spaţiu, proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava str.Ştefan cel Mare
nr.78 respectiv la Policlinica din Areni.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 36. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru
concesionarea prin licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului
Suceava situate în municipiul Suceava – str.Universităţii fn – iniţiator Primarul municipiului
Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea prin licitaţie
publică a patru parcele de teren.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 18 voturi
Abţ – 2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 37. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără
licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în
Suceava strada Mărăşeşti nr.34, bl.A6, sc.B, ap.3 în vederea extinderii apartamentului nr.3 cu un
balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava în suprafaţă de
10 mp.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 38. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Calea Unirii,
bl.92 proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv SC Mirfi Trans
SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Se acordă dreptul de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului
Suceava, situată în Suceava str.Calea Unirii bl.92 către SC Mirfi Trans SRL.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Harşovschi: Dacă avem probleme cu superficiile în anumite locuri şi considerăm că nu este oportună
o superficie acolo fiind o clădire care încurcă o putem demola.
Dl.Primar: Este vorba de o construcţie definitivă nu cu caracter temporar.
Dl.Secretar: Se pot demola în cazul în care nu se plăteşte.
Dl.Barbă: Să avem anexată şi o schiţă a amplasamentului la proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 20 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 39. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în suceava, str.Petru Rareş
nr.52A proprietarului onstrucţiei amplasată pe acestă parcelă de teren, respectiv SC Moda Miss
SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba tot de acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava, situată în suceava, str.Petru Rareş nr.52A către SC Moda Miss SRL.
Toate comisiile de specialitate 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 40. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.Aleea Lalelelor
fn proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv SC Laleaua SRL –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Se acordă dreptul de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului
Suceava, situată în Suceava, str.Aleea Lalelelor către SC Laleaua SRL.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – discuţii în plen, iar celelalte comisii de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Onofrei-Răileanu: Am să votez cu nu acest proiect.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 19 voturi
Nu – 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Direcţiei de Ecologizare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de
Ecologizare

aprobarea regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 19 voturi
Nu – 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion
Lungu.
Dl.Primar: Retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.
Punctul 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii de analiză a
activităţii S.C. TERMICA S.A. Suceava şi de clarificare a situaţiei economico-financiare şi
patrimoniale dintre S.C. TERMICA S.A. Suceava şi municipiul Suceava – iniţiatori consilierii
Locali: dl.Barbă Niculai, dl.Ciobanu-Timofi Adrian, dl.Cîrlan Liviu, dl.Creţu Silviu Cristinel,
dl.Harşovschi Lucian, dl.Monacu Vasile, dl.Onofrei-Răileanu Gheorghe, dl.Seredenciuc Viorel,
dl.Tătăranu Costel şi dl.Ungurian Daniel.
Dl.Harşovschi: Toţi iniţiatorii acestui proiect sunt membrii PDL iar ordinea înscrierii lor pe acest proiect
este în ordine alfabetică.
Aş dori să fac o completare având în vedere că am participat la discuţiile care au avut loc şi s-a spus că
orice comisie este bine să aibă un suport tehnic din partea primăriei şi să fie nominalizaţi astfel încât
lucrările să fie cât mai bune, motiv pentru care aş dori introducerea art.3 care să aibă următorul conţinut:
„Comisia constituită din consilieri locali va avea un suport tehnic printr-o comisie tehnică formată din 7
persoane din aparatul de specialitate al primarului care va fi nominalizată prin dispoziţia acestuia în
termen de 5 zile de la adoptarea acestui proiect.”
Această comisie de analiză pe care dorim să o constituim astăzi asupra problemelor care apar la Termica
a venit „datorită faptului că prin mass-media, prin diferite medii politice se vorbeşte despre faptul că la
Termica se întâmplă fel de fel de lucruri ilegale sau mai puţin legale şi că preţul real al Gcal nu este un
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preţ aşa cum trebuie, motiv pentru care populaţia nu vrea să plătească sau este contrariată şi nu se
complică prea mult să plătească Gcal”. Nu avem cunoştinţă de vreo persoană sau un partid politic ai cărui
membri sunt implicaţi în fel de fel de lucruri ilegale sau suspiciuni la Termica şi de aceea vrem să facem
o comisie din care să facă parte toţii consilierii locali, respectiv 4 de la USL şi 3 de la PDL pentru că
respectăm majoritatea. Cred că această comisie trebuie constituită pentru a verifica preţul Gcal care a
ajuns la un preţ enorm şi nu poate fi plătit de către populaţie sau din bugetul local. S-au achiziţionat nişte
certificate CO2 pentru o sumă de aproximativ 60 miliarde în condiţiile în care se ştia că Termica intră în
insolvenţă şi trebuie clarificat acest lucru. Liderii unui partid sunt bănuiţi că ar susţine o parte din
administratorii judiciari însă eu nu am cunoştinţă de acest lucru şi de aceea trebuie să stabilim prin această
comisie dacă lucrurile sunt adevărate sau nu. Au mai fost constituite comisii de analiză şi verificare a
situaţiei patrimoniale la Termica. Ultima comisie din care au făcut parte şi membri ai PDL prin dl. Creţu
şi dl. Tătăranu nu s-a întrunit niciodată sau cel puţin ei nu au fost convocaţi şi acea comisie nu a prezentat
un raport aşa cum se prevedea, în termen de 90 de zile în faţa Consiliului Local. Cred că este în interesul
tuturor să stabilim ce se întâmplă la Termica în aşa fel încât să păşim cu dreptul la noua centrală. Cei care
nu vor vota astăzi acest proiect nu au dreptul pe viitor să mai vorbească că la Termica ar fi ceva în
neregulă.
PDL are 3 consilieri în această comisie şi persoanele nominalizate sunt dl.Seredenciuc Viorel, Creţu
Cristinel şi Harşovschi Lucian şi trebuie să nominalizaţi cele 4 persoane din partea USL în aşa fel încât
într-un termen de 90 de zile cu un suport tehnic din partea unei comisii tehnice să ştim exact ceea ce se
întâmplă. Cred că această comisie poate să identifice anumite răspunsuri în aşa fel încât deciziile pe care
le vom lua pe viitor să fie în cunoştinţă de cauză şi problema Termica să fie închisă o dată pentru
totdeauna.
Dl.Secretar: Cum se hotărăşte preşedintele acestei comisii prin nominalizare directă? Ce atribuţii are
comisia din partea executivului?
Dl.Harşovschi: Preşedintele este din partea USL pentru că ei deţin majoritatea şi se stabilşte acum iar
atribuţiile comisiei din partea executivului sunt de secretariat, de punere la dispoziţie a anumitor
documente, de a ţine corespondenţa cu cei de la Termica drept de vot având doar consilierii locali.
Dl.Girigan: Această societate în acest moment are un statut special. Această comisie nu poate fi
constituită împotriva Legii 85/2006 – legea insolvenţei care prevede clar ce se întâmplă într-o societate
aflată în jurisdicţia judecătorului sindic. Nimeni nu mai are acces în această societate decât Adunarea
Generală a Creditorilor, Comitetul creditorilor, administratorul judiciar şi administratorul special,
drepturile acţionarilor sunt reduse complet singurul drept al acţionarului fiind acela ca pe cheltuiala sa ,
conform art.18 din Legea 85, este de a-şi desemna un administrator special. Desemnarea
administratorului judiciar se face de către judecător. Consider că acest proiect de hotărâre nu poate fi
promovat fiind împotriva legii 85/2006. Dacă dorim să vedem o situaţie economico-financiară a SC
Termica, „care a înregistrat în câţiva ani nişte pierderi colosale de 70% din cifra de afaceri”, singurul
care ne poate furniza nişte date este administratorul special. Legea prevede ca în termen de 3 luni de zile
administratorul judiciar este obligat să prezinte judecătorului sindic un raport cu privire la cauzele care au
dus la intrarea în insolvenţă. Facem această comisie dar nu are obiect de activitate. În legătură cu relaţiile
patrimoniale dintre Termica şi Municipiul Suceava, conform art.62 din Legea 215/2001 putem cere un
raport executivului în care să ne prezinte detaliat care este situaţia acestui patrimoniu.
Dl.Secretar: Nu pot să spun că această comisie este legală sau nelegală pentru că în proiect se prevede o
comisie de analiză a situaţiei economico-financiare a SC Termica SA. Administratorul judiciar de la SC
Termica a trimis adrese prin care solicită Consiliului Local să facă nişte verificări astfel încât noi să
acordăm pierderi.
Dl.Harşovschi: Nu este o comisie politică ci o comisie de analiză pentru clarificarea situaţiei de la
Termica. În expunerea de motive sunt specificate aspectele pe care le va analiza această comisie.
Dl.Roibu: Această comisie nu are obiective fiind trecute în expunerea de motive simple supoziţii. La ora
actuală există depus un raport la registratură a comisiei care s-a constituit anul trecut.
Dl.Harşovschi: Acea comisie trebuia să prezinte un raport până în luna a 10-a.
Dl.Roibu: S-a întârziat cu acest raport datorită faptului cu preşedintele a fost schimbat, dl.Donţu fiind
plecat ca senator. Având în vedere că acest raport este depus considerăm că acestă comisie nu are obiect
de activitate în aceste condiţii.
dl.Seredenciuc: Am fost în Consiliul Local şi în mandatul 2008 şi în 2012 şi ştiu cum s-au constituit
acele comisii înainte de campania electorală după care comisia nu mai avea obiect de activitate. Acuma
este prima oară când putem face o analiză nu dictată de interese politice ci pentru a vedea ce s-a întâmplat
la Termica. Nu sunt de acord cu faptul că această comisie nu ar avea obiect de activitate deoarece pe
lângă faptele de legalitate există şi elemente de oportunitate pe care numai noi le putem judeca.
Dl.Tătăranu: Am făcut parte din AGA şi în mandatul trecut şi în acest mandat şi vreau să ştiţi că cele
două comisii care s-au constituit la propunerea USL-ului nu au întocmit nici un raport eu făcând parte din
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ambele comisii. În ultimii 4 ani Termica a mers pe rezultate financiare pozitive pentru că se aproba
bugetul cu pierderi de 20 de milioane şi se realizau pierderi numai de 19 milioane. Din această comisie
trebuie să facă parte jurişti şi economişti. În ceea ce priveşte acele certificate, acestea s-au vândut înainte
de a se da aprobarea AGA. Preţul Gcal este stabilit de Termica care va înceta pe data de 6 noiembrie să
mai funcţioneze întrucât va fi inaugurată noua centrală.
Dl.Primar: foarte multă lume politizează subiectul Termica dar puţini au fost acolo. Lucrările sunt
aproape de finalizare termenul limită de pornire fiind pe 09.11.2013 dar am asigurări că noua centrală va
fi pornită mai repede.
Dl.Mocanu: Trebuia să găsiţi o altă metodă nu o nouă comisie. Dacă aveţi dovezi că sunt nereguli la
Termica sesizaţi organele abilitate pentru a face cercetări. Acolo a intervenit instanţa, este în desfăşurare
o procedură şi nu are nici un sens această comisie. Comisiile ulterioare nu au finalizat un raport decât cel
depus astăzi.
Dl.Roibu: Aduc la cunoştinţă colegilor care au iniţiat proiectul de hotărâre conţinutul raportului care a
fost depus la registratură:
1. Raportul Comisiei Consiliului local;
2. Raportul administratorului judiciar către tribunal;
3. Raportul debitorului;
4. Analiza inspecţiei financiare.
Dl.Grosar: Atunci când am venit în Consiliul local am venit cu prioritatea de a rezolva problemele
cetăţenilor şi după aia să fim organe de anchetă. Aş începe cu faptul că această nouă centrală, în ciuda
multora care s-au îndoit, a început probele de funcţionare, lucru care este foarte important. Noi nu suntem
organe de anchetă ci doar putem să analizăm nişte documente. Există acest raport al comisiei şi a durat
mult timp pentru întocmirea lui pentru că dinamica acestui serviciu către populaţie a fost foarte rapidă cu
întorsături neaşteptate.
Dl.Harşovschi: Eu am afirmat că nu am cunoştinţe că lucrurile ar fi în neregulă la Termica dar pentru a
rezolva aceste suspiciuni care planează şi care sunt discutate este nevoie de această comisie. Această
comisie trebuie să prezinte în termen de 90 de zile Consiliului Local, instituţiilor abilitate să ia măsurile
ce se impun şi populaţiei concluziile lor referitoare la suspiciunile existente. Au fost trei comisii care nu
au prezentat nici un raport.
Dl.Secretar: Trebuie stabiliţi câţiva paşi dacă 3 membri sunt de la PDL şi 4 de la USL având în vedere că
în Consiliul Local avem şi un membru PPDD după care veţi face nominalizări.
Dl.Roibu: Au fost două motive care au dus la întârzierea acestui raport şi anume reducerea masivă de
personal şi problemele care s-au ivit la Termica şi necesitatea declanşării insolvenţei.
Dl.Doroftei: Înainte de a aproba constituirea acestei comisii ar trebui să analizăm ceea ce dl.Girigan ne-a
supus atenţiei într-un mod foarte coerent şi succint. O comisie a lucrat pe această problematică şi a
întocmit un raport care se află la registratura primăriei. De asemenea există un raport al administratorilor
judiciari care poate fi consultat şi cheia cred că stă în răspunsul unei inspecţii fiscale care evidenţiază
motivele şi cauzele pentru care s-a ajuns în această situaţie cu Termica. Am discutat de nenumărate ori
despre preţul la Gcal, despre cine are calitatea de a aproba şi de a aviza un preţ.
Dl. Harşovschi: „Nu este o comisie politică ci o comisie care să clarifice anumite lucruri. Anumiţi lideri
de partid au spus că au informaţii. Eu nu am cunoştinţă de astfel de lucruri dar dacă ele sunt vor fi
prezentate Consiliului Local, instituţiilor abilitate şi populaţiei.” În câteva zile ne vom întâlni din nou pe
subiectul distribuţiei şi va trebui să facem inventariere iar cei de la insolvenţă au cerut recunoaşterea unei
datorii. „Cum ştim noi acea datorie?” Aş dori să ştiu data şi ora la care a fost depus raportul acestei
comisii despre care faceţi referire şi cine l-a semnat.
Dl.Creţu: Am aflat acum că am depus un raport şi nu ştiu despre el şi aş vrea să ştiu cum această comisie
a putut lucra iar această nouă comisie nu mai poate.
Dl.Girigan: Este vorba de perioada de constituire a comisiei acea comisie fiind constituită înainte de
intrarea în insolvenţă a societăţii. Fac o propunere să facem o adresă la Parchet şi să înceapă cercetările
dacă dorim cu adevărat să aflăm ce s-a întâmplat la Termica pentru că parchetul are calitatea de a cerceta
chiar dacă societatea este în insolvenţă sau să selectăm o firmă specializată pentru că noi nu suntem
calificaţi pentru o astfel de analiză.
Dl.Harşovschi: Noi avem două măsuri diferite când s-a constituit comisia anterioară consilierii erau
specialişti iar „când se doreşte o comisie din partea PDL dar cu majoritate USL nu mai au abilităţi aceşti
oameni. Haideţi să vedem că poate sunt doar vorbe politicianiste ceea ce s-a făcut până acum”.
Dl.Doroftei: Aşteptaţi să consultaţi întâi raportul comisiei.
Dl.Secretar: Dacă doriţi ca proiectul să rămână în această formă trebuie să faceţi nominalizări pentru
membrii comisiei dar dacă sunt consilieri care doresc o altă formă a trebuie făcute amendamente.
Amendament dl. Mocanu: Propun ca această comisie să fi formată din 9 consilieri PDL.
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Dl. Harşovschi: Cred că nu aţi înţeles sensul acestei comisii şi anume ca toate partidele să facă partea din
aceasta pentru a nu fi aduse acuze la adresa nici unui partid. Din comisia respectivă trebuie să facă parte 3
membri USL, 3 membri PDL şi 1 membru PPDD.
Se supune la vot amendamentul dl. Mocanu.
VOT : Da – 3 voturi
Nu – 17 voturi
Amendamentul a fost respins.
Dl. Harşovschi: Propunerile noaste pentru această comisie sunt dl. Creţu, dl. Harşovschi şi dl.
Seredenciuc.
Dl. Doroftei: noi nu avem nici o propunere.
Dl.Harşovschi: Ca şi iniţiator propun modificarea proiectul prin despărţirea art.1 în două articole:
„Art.1. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză a activităţii S.C. TERMICA S.A. Suceava şi de
clarificare a situaţiei economico-financiare şi patrimoniale dintre S.C. TERMICA S.A. şi municipiul
Suceava.
Art.2. Comisia va avea următoarea componenţă:...”.
Se supune la vot ca proiectul să se voteze pe articole.
VOT : Da – 19 voturi
Abţ – 1 vot
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot Art.1.
VOT : Da – 10 voturi
Nu – 10 voturi
Art.1 a fost respins.
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Dl. Cîrlan este învoit.
Punctul 44. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local
al d-lui Rusu Paul şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al
municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui Rusu Paul şi
declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava în baza
adresei primite de la Uniunea Social Liberală.
Dl. Harşovschi: În adresă văd că este înlocuit cu dl.Prorociuc Daniel şi aş dori să ştiu când vom lucra în
formulă completă.
Dl.Secretar: Dacă dl.Rusu nu contestă hotărârea în termen de 10 zile de la comunicare în următoarea
şedinţă a Consiliului Local va fi validat mandatul noului membru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 11 voturi
Nu – 5 voturi
Abţ – 3 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 45. Adresa nr.2433/24.10.2013 a S.C. TERMICA S.A înregistrată la Primăria
municipiului Suceava sub nr.29.050/24.10.2013.
Dl.Primar: Am primit mai multe adrese din partea celor de la Termica iar prin aceasta ni se aduce la
cunoştinţă că nu mai pot şi nu mai vor să facă distribuţia şi ca atare am demarat o serie de discuţii pe
această temă şi cu consilierii locali. Am avut o primă serie de discuţii luni la ora 12 şi aş dori ca lunea
viitoare la ora 12 să ne întâlnim din nou, motiv pentru care rog toţi consilierii care pot să vină să participe
la aceste discuţii pentru că suntem în faza realizării unei performanţe la Suceava de a avea un sistem
centralizat de termoficare performant. Avem o centrală performantă iar în ceea ce priveşte distribuţia
trebuie să găsim o soluţie optimă pentru municipalitate pentru a putea continua şi lucrările de modernizare
la transport şi distribuţie. Am prezentat consilierilor locali o foaie de parcurs în ceea ce priveşte preluarea
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transportului şi distribuţiei, pentru primirea şi predarea lui pentru a asigura continuarea continuităţii
transportului şi distribuţiei. Este de remarcat faptul că au fost prezente toate grupurile de consilieri
prezenţi la aceste discuţii şi aşteptăm propuneri concrete în cursul zilei de luni.
Dl.Seredenciuc: Termica solicită ca de pe data de 9.11.2013 să nu mai asigure transportul şi distribuţia?
Dl. Primar: Da, dar acest lucru se poate face cu o comisie de predare-primire în proiect data de încheiere
a acestei acţiuni fiind de 1 ianuarie.
Dl.Mocanu: Primăria nu poate face o nouă societate de transport şi distribuţie?
Dl.Primar: Nu putem pentru că din punct de vedere administrativ nu avem voie să angajăm acolo fiind
pusă problema de a prelua acei angajaţi.
Dl.Girigan: De ce nu se poate având în vedere că Ordonanţa 71/2012 este în vigoare.
Dl.Barbă: Nu ştiu cum am să particip la astfel de discuţii din moment ce a fost respinsă propunerea de a
constitui o comisie care dorea să afle nişte date.
Dl.Grosaru: Nici apa caldă şi nici căldura nu se pot livra fără personalul angajat. Cei de la Termica
comunică prin această adresă că în conformitate cu prevederile contractului de concesiune la data încetării
acestuia din orice motiv personalul aferent activtăţii de transport şi distribuţie energie termică va fi preluat
integral şi necondiţionat de către concedent. Aceste întâlniri pe care le vom avea vor avea ca scop găsirea
unei soluţii pentru acest personal astfel încât să putem livra către populaţie agent termic având în vedere
că termenul este de 9 noiembrie.
Dl.Primar: Este vorba de responsabilitate şi cred că este o problemă prea importantă pentru cetăţeni de a
nu o tratata cu seriozitate.
Dl.Harşovschi: O dată cu acest proiect privind constituirea unei comisii de analiză la Termica s-a depus
la secretariatul Consiliului Local un alt proiect de hotărâre cu privire la micşorarea preţului la Gcal. Chiar
dacă preţul este stabilit prin contract, Consiliul Local este cel care dă preţul la Gcal astfel începând cu
data de 09.11.2013 conform proiectului depus de consilierii PDL preţul la Gcal să fie de 116 lei + TVA +
distribuţie. Preţul la populaţie rămâne de 178 lei dar preţul suportat de primărie va fi mai mic de pe
09.11.2013 urmând să vedem care va fi şi preţul la distribuţie. Am înţeles că astăzi nu a intrat acel proiect
pentru că mai trebuiau ceva date dar sper să fie convocată o şedinţă extraordinară în care să se discute
acest proiect privind preţul Gcal. Am acceptat acea hotărâre de modificare a preţului Gcal la 445 dar am
spus clar că „mort-copt” preţul pe care îl plăteşte populaţia să nu fie mai mare de 267 lei. „Noi am dat un
semnal bun că vrem să participăm la acele comisii pentru a găsi o soluţie, dar semnalul dat astăzi de unii
dintre colegii noştri că nu se doreşte să se afle ce este la Termica. Nu poţi participa la o şedinţă fără să ai
anumite date. Noi vom cere şi dacă vom primi toate datele participăm şi nu fugim de responsabilitate,
suntem pentru găsirea unei soluţii în aşa fel încât populaţia să aibă căldură dar pentru că ne grăbim acum,
trebuia să ne grăbim de prin iunie de când am intrat în insolvenţă pentru a nu fi supuşi unui şantaj că până
la data de 1 ianuarie trebuie să găsim soluţia”. Vom participa la discuţii şi „dacă soluţia este în primul
rând legală şi oportună o vom vota pentru că această centrală este un proiect al PDL-ului.” Ne mândrim
cu investiţia privată dar trebuie să vedem ce preţ va fi pentru populaţie pentru că acel preţ mai mic la
gardul centralei trebuie să se regăsească şi la cetăţeni.
Punctul 46. Informarea nr.29.092/25.10.2013 a Biroului evidenţa şi administrarea
imobilelor de locuit.
Dl.Primar: Este vorba de o informarea a Biroului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit privind o
serie de locuinţe libere la ANL precum şi a unor sentinţe civile rămase definitive privind evacuarea din
locuinţele de stat a chiriaşilor datornici. Acestea vor fi discutate în Comisia socială după care vor fi aduse
din nou în Consiliul Local.
S-a luat la cunoştinţă.
Punctul 47. Informarea nr.174.288/14.10.2013 privind activitatea desfăşurată de Poliţia
Locală Suceava în trimestrul al III-lea 2013.
Dl. Primar: Este vorba de informarea privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală Suceava în
trimestrul al III-lea 2013.
S-a luat la cunoştinţă.
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Punctul 48. Diverse.
Dl.Primar: Vreau să vă aduc la cunoştinţă că astăzi am semnat un contract de 8 milioane de euro pentru
repararea unui număr de 14 străzi din municipiul Suceava pe fonduri europene respectiv 7,8 milioane de
euro sunt de la Uniunea Europeană. Este vorba de b-dul George Enescu, str.Universităţii, str. Traian Vuia,
str. Cernăuţi, str. Grigore Alexandru Ghica, E 85, str.Mărăşti, str.Mihai Eminescu, consolidarea podului
peste râul Suceava de la Iţcani, consolidarea pasajului peste calea ferată de la Iţcani, reabilitarea a două
poduri din Burdujeni sat, str.Plevnei şi Cuza Vodă. Mulţumesc tuturor consilierilor că au votat aceste
proiecte în forma în care ne-au fost solicitate şi cred că acesta este cel mai important proiect al actualului
mandat.
Dl. Harşovschi: Este cel mai important proiect al actualului mandat dar acest proiect a fost posibil
datorită unor economii făcute la programul integrat de dezvoltare urbană deci acest proiect a început în
manadatul trecut.
Dl.Tătăranu: Am participat la recepţia lucrărilor de apărare mal drept la podul de la Iţcani şi vreau să
spun că, conducta care trece pe sub pod de apă potabilă de la Berchişeşti şi duce în Iţcani are pierderi
jumătate din cantitatea de apă ajungând în râul Suceava.
Dl.Primar: Vom discuta cu cei de la ACET.
Dl.Girigan: Este îmbucurător că s-a aprobat acest proiect de 8 milioane de euro dar eu am avut astăzi o
discuţie cu dl. Cerlincă şi am înţeles că tronsonul executat pe vechiul proiect nu este încă recepţionat.
Vreau să vă semnalez un fenomen extrem de periculos care a apărut pe acest traseu respectiv de la staţia
peco Rompetrol până la sensul giratoriu de la Galeria au apărut fenomene de vălurire a asfaltului aceasta
fiind o greşeală extrem de gravă. Trebuie convocat constructorul, consultantul şi dirigintele.
Dl.Primar: Nu este făcută recepţia finală, ne-am adresat Inspecţiei în construcţii, este în faza de
recepţionare fiind în mare finalizat. Ştiu că în acea zonă au fost nişte infiltrări de apă dar vom analiza
situaţia.
Dl. Dîrja - cetăţean: Am câteva probleme şi o să încep cu cea privind casa – monument istoric de pe
aleea Trandafirilor nr.4 care în mod abuziv şi ilegal a fost trecută din domeniul public în domeniul privat
şi printr-o hotărâre de consiliu s-a acordat ca spaţiu. Acea clădire are un statut special şi vom ataca în
instanţă hotărârea. A doua problemă este legată de spaţiile verzi care au ajuns pe mâna unor persoane care
au construit tot felul de clădiri un astfel de caz concret fiind pe str. Mărăşeşti acolo unde un parc –
domeniul privat al Primăriei a fost dat unei persoane care a defrişat copacii plantaţi de 40 de ani de către
locatarii acelor blocuri. În ceea ce priveşte Termica dl.Harşovschi are dreptate că se vorbeşte de nereguli.
Preţul Gcal poate fi modificat astfel încât să fie un preţ convenabil pentru populaţie.
dl.Primar: Acolo este un proprietar care a cumpărat acel teren.
Dl. Seredenciuc, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor
prezenţi pentru participare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SEREDENCIUC VIOREL

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN

ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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