ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 15 decembrie 2011
Dl. Casu Cornel ,preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr.
3810/09.12.2011 pentru data de 15.12.2011, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 19 de consilierii locali , dl viceprimar Viorel
Seredenciuc , fiind absent .Domnii consilieri locali Dontu Ovidiu, Iordache Virginel si Bosancu
Neculai , intarzie .
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Lucian Harsovschi , dl. Secretar al
municipiului Ioan Ciutac, , d-na Cerasela Prelipceanu- director Directia Urbanism si Amenajarea
Teritoriului ,dl. Mihai Jitariuc-director directia patrimoniu, d-na Xenia Bondor –sef Serviciu
urbanism,d-na Catargiu Camelia sef Serviciu patrimoniu, d-na Bujorean Violeta –sef serviciu acte
administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea documentelor , dl Paul Iftimie-sef serviciu
contencios administrativ , juridic , Dan Dura –sef Serviciu integrare europeana si strategii de
dezvoltare , din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl.
Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iasi
Dl. Casu Cornel , presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi a sedintei .

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava ce a
avut loc in data de 24 noiembrie 2011 .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Extinderea si reabilitarea retelelor
de apa si apa uzata din Municipiul Suceava „ al proiectului „ Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava „-initiator Primarul municipiului
Suceava
3. Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei ce consta
in parcela de teren in suprafata de 225 mp situata in Suceava , B-dul Sofia Vicoveanca
( Zona Metro)-initiator Primarul municipiului Suceava
4. Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei ce consta
in parcela de teren in suprafata de 162 mp situata in intravilanul municipiului Suceava ,
cartier Burdujeni, strada Mircea Damaschin-initiator Primarul municipiului Suceava
5. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 188/22.06.2005 pentru
solutionarea cererilor de atribuire de terenuri in baza Legii nr. 15 /2003 , republicata –
initiator Primarul municipiului Suceava
6. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri
imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile
ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile
ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
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7. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi
disponibile- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului
Suceava Lucian Harsovschi
8. Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Suceava initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian
Harsovschi
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare si administrare a
cimitirului „ Pacea” –initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul
municipiului Suceava Lucian Harsovschi
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 a contractului pentru
acordarea de servicii sociale nr. 251846/28.04.2011 incheiat intre Municipiul Stuceava
si Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local Radauti –initiator
Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 de prelungire a
Contractului nr. 251800/26.04.2011 pentru acordarea de servicii sociale-initiator
Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi – functii publice in statul de
functii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava –initiator
Primarul municipiului Suceava
13. Raport anual de analiza si evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanta
privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru
perioada 01.10.2010-30.09.2011, inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr.
35796/09.12.2011.
14. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi .
VOT : Da-19 voturi
Au venit domnii Dontu Ovidiu si Iordache Virginel .
Dl. Casu , prezinta ordinea de zi suplimentara si propune ca proiectul inscris pe acesta sa fie
discutat cu prioritate in deschiderea sedintei , dat fiind faptul ca la sedinta participa si
reprezentantii firmei care se vor ocupa de reabilitarea si punerea in valoare a Curtii
Domnesti.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea, de principiu , a proiectului de Reabilitare si
punere in valoare a Curtii Domnesti Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Dontu : solicita introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare care are ca obiect
constituirea unei comisii de analiza a contractelor de salubritate derulate cu S.C. ROSAL S.A.
si solicita ca acesta sa fie discutat la finalul sedintei.
Dl. Secretar : precizeaza ca pentru ca un proiect de hotarare sa fie inclus pe ordinea de zi este
necesar ca proiectul sa fie insotit si de raportul de specialitate al primarului
Dl. Dontu : mentioneaza ca tocmai de aceea a solicitata ca proiectul sa fie discutat la sfirsitul
sedintei pentru ca in acest timp sa se poata intocmi raportul serviciului de specialitate
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Dl. Primar : precizeaza ca nu este nimic de ascuns si se pot face oricate comisii de analiza se
doreste , dar cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului Local , dar se va intocmi
un raport pentru sedinta lunii viitoare .
Dl. Dontu : insista sa se supuna la vot introducerea proiectului pe ordinea de zi
Dl. Casu : avand in vedere cele precizate de dl. secretar cat si precizarea d-lui primar
proiectul de hotarare va fi introdus pe ordinea de zi a sedintei viitoare.
Dl. Dontu : precizeaza ca este propunerea unui consilier local si in consecinta aceasta trebuie
supusa votului, mai ales ca acest proiect este initiativa a 7 consilieri locali . Dupa opinia
domniei sale acest proiect trebuie dezbatut si daca in cazul in care atunci cand se dezbate se
constata ca lipseste un element , respectiv lipsa raportului de specialitate , atunci se va
proceda la sistarea discutiilor , dar ca sa fie inclus pe ordinea de zi nu considera ca este o
problema.Domnia sa mentioneaza ca au mai fost situatii in care proiecte de hotarare au fost
incluse pe ordinea de zi fara avizul de legalitate al secretarului municipiului . Tocmai de aceea
solicita ca acest proiect sa fie inclus pe ordinea de zi si la momentul in care se va ajunge la
discutarea acestuia , atunci dl. secretar poate invoca lipsa avizul de legalitate .
Dl. secretar citeste articolul de lege care reglementeaza introducerea proiectelor de hotarare pe
ordinea de zi , unde se precizeaza ca proiectele de hotarare nu pot fi dezbatute daca nu sunt
insotite de raportul compartimentului de specialitate.
Dl. Dontu : insista ca acesta sa fie doar introdus pe ordinea de zi si nu neaparat dezbatut
Dl. Casu : propune ca acest proiect sa fie dezbatut la punctul “diverse”
Dl. Primar : considera ca nu este corect ca acest proiect de hotarare sa fie adus cu 10 minute
inaintea sedintei si considera acest lucru denota lipsa de respect pentru membrii Consiliului
Local , dar solicita acestora sa voteze introducerea acestuia pe ordinea de zi , pentru ca nu este
nimic de ascuns , dar precizeaza ca ar trebui sa se lucreze in conformitate cu reglementarile
legale .
Proiectele care de obicei figureaza pe ordinea de zi suplimentara , reprezinta urgente , care de
regula sunt rectificari bugetare precum si indicatori sau modificari in proiecte cu finantare
europeana , dar din proiectul depus astazi nu rezulta urgenta.
Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi suplimentara a proiectului initiat de dl. Dontu
VOT : Da-6voturi
Nu-9 voturi
Abt-9 voturi
Amendamentul nu a fost adoptat.
A venit dl. Bosancu.
Se supune la vot ordinea de zi suplimentara in forma initiala.
VOT : Da-18 voturi
Abt-4 voturi
Punctul 1. ( Ordinea de zi suplimentara )Proiect de hotarare privind aprobarea, de
principiu , a proiectului de Reabilitare si punere in valoare a Curtii Domnesti
Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
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Dl. Primar : in Consiliul Local s-a aprobat un parteneriat cu firma ARENA pentru intocmirea
studiului de fezabilitate pentru reabilitarea si modernizarea Curtii Domnesti . Reprezentantii
firmei ARENA au lucrat dupa un model spaniol care nu este in conformitate cu legislatia
romanesca si ca atare prin acest proiect nu vor fi aprobati deocamdata si indicatorii tehnico
economici si studiul de fezabilitate.
Reprezentantii fimei , prezenti in sala de sedinta , prezinta proiectul de reabilitare si punere
in valoare a Curtii Domnesti
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Dl. Primar : multumeste reprezentantilor firmei ARENA , celor de la Muzeului Judetean de
Istorie pentru prezenta la acesta sedinta si pentru implicarea in acest proiect care va pune in
valoare partea comerciala a zonei, modernizate si reabilitate .
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Punctul 1 Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului
Suceava ce a avut loc in data de 24 noiembrie 2011 .
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot punctul 1.
VOT : Da-22 voturi
Punctul 2.Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Extinderea si reabilitarea
retelelor de apa si apa uzata din Municipiul Suceava „ al proiectului „ Extinderea si
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava „-initiator
Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : precizeaza ca nu se modifica indicatorii , nici obiectivele , proiectul avand ca
obiect actualizarea lungimilor traseelor care vor intra in procesul de reabilitare ca urmare a
finalizarii Studiului de fezabilitate
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
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Punctul 3.Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a
donatiei ce consta in parcela de teren in suprafata de 225 mp situata in Suceava , Bdul Sofia Vicoveanca ( Zona Metro)-initiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vor proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 4. Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a
donatiei ce consta in parcela de teren in suprafata de 162 mp situata in intravilanul
municipiului Suceava , cartier Burdujeni, strada Mircea Damaschin-initiator Primarul
municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 5. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.
188/22.06.2005 pentru solutionarea cererilor de atribuire de terenuri in baza Legii nr. 15
/2003 , republicata –initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar , retrage acest proiect de pe ordinea de zi , din cauza unor neconcordante .
Punctul 6. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea
unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea
bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile
si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Casu : remarca faptul ca in acest proiect a sesizat ca sunt persoane fizice care figureaza cu
cate 2 sau chiar 3 garaje si precizeaza ca va cerceta acesta situatie
Dl. Primar : il invita pe dl. Casu sa solicite in scris acest aspect , iar serviciul patrimoniu va
raspunde acestei solicitari
Dl. Secretar : probabil ca acestia au cumparat aceste garaje
Dl. Iordache : mentioneaza ca sunt persoane care detin doua sau chiar mai multe locuinte ,
iar in acesta situtie acestia platesc impozite mai mari . La fel ar trebui procedat si cu cei care
detin mai multe garaje.
Se supune la vor proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Abt-2 voturi
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Hotararea a fost adoptata.
Punctul 7.Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de atribuire a
autorizatiilor taxi disponibile- initiatori Primarul municipiului Suceava si
viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vor proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 8.Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul
Suceava - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului
Suceava Lucian Harsovschi
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vor proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata
Dl. Mocanu se invoieste .
Punctul 9.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare si
administrare a cimitirului „ Pacea” –initiatori Primarul municipiului Suceava si
viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vor proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata
Punctul 10.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 a contractului
pentru acordarea de servicii sociale nr. 251846/28.04.2011 incheiat intre Municipiul
Stuceava si Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local Radauti –
initiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
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Se supune la vor proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 11.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 de prelungire
a Contractului nr. 251800/26.04.2011 pentru acordarea de servicii sociale-initiator
Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : propune modificarea art.I din actul aditional si va avea urmatorul continut
„ Durata contractului prevazuta la clauza.5.1 se prelungeste pana la data de 30.04.2012
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vor proiectul de hotarare cu completarea propusa de dl. primar
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 12.Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi – functii publice in
statul de functii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava –
initiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vor proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 13.Raport anual de analiza si evaluare a gradului de respectare a criteriilor de
performanta privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse
regulate pentru perioada 01.10.2010-30.09.2011, inregistrat la Primaria municipiului
Suceava la nr. 35796/09.12.2011.
Toate comisiile au avizat favorabil raportul prezentat.
Se supune la vot raportul
VOT : Da- 21 voturi
DIVERSE
Dl. Primar : multumeste membrilor Consiliului Local pentru colaborarea din anul care se
incheie , amineste ca a fost cel mai bun an de dupa 1989, au fost demarate proiecte de
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anvergura pentru municipiul Suceava , cum ar fi parcarile subterane , reabilitarea strazilor din
fonduri europene , reabilitarea iluminatului public , demararea lucrarilor la „ Cetatea de
Scaun„ , a fost finalizat proiectul ISPA , anul viitor fiind finalizata si ruta ocolitoare a
municipiului Suceava si multe alte proiecte .
Tinand cond de faptul ca urmeaza un an electoral domnia sa face apel la respect reciproc si
ureaza toate cel bune cu ocazia sarbatorilor care se apropie.
Dl. primar invita membrii Consiliului Local sa participe la festivitatile de acordare a celor
5000 de cadouri impartite de primaria municipiului, precum si la revelionul organizat in aer
liber in parcarea de la Iulius Mall.
Dl. Casu : multumeste pentru sprijinul acordat domniei sale in desfasurarea sedintelor pe care
le-a condus si ureaza „ La multi Ani !”
Dl. Casu , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor
prezenti pentru participare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CORNEL CASU

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN
INTOCMIT
ROMEGA DELIA
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