ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 27 septembrie 2007
Dl. Maxim – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr.
3.100/21.09.2007, pentru data de 27.09.2007, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 21 consilieri locali din numărul total de 23 de
consilieri în funcţie, lipsesc motivat: d-na. Gabriela Creţeanu şi dl. Neculai Bosancu.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, d-na Viceprimar Angela Zarojanu, dl.
Viceprimar Marian Ionescu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directori: d-na. Elisabeta Văideanu, dl. Florin
Cerlincă, dl. Paul Iftimie – Şef Serviciul contencios administrativ juridic, dl. Mihai Hanceriuc – Şef
Serviciul asociaţii de proprietari, d-na. Violeta Bujorean – Şef Serviciul acte administrative, relaţii
publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-ra. Carmen Corduş – Şef Şerviciu financiar –
contabilitate şi d-na. Ileana Amariei – Şef Serviciu autorizare, corp control, comercial.
Invitaţi – reprezentanţii VMB PARTNERS SA şi reprezentaţii Camerei Naţionale a
Taximetriştilor Suceava, d-na Lungu Gabriela – Administrator Asociaţia de Proprietari H10 din
Suceava.
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin
Adomnicăi - Crai Nou;
Dl Maxim - prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot :
1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 30.08.2007 şi
03.09.2007 ;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local prin virări de credite în cadrul bugetului
local pe anul 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de
maxim 50 milioane lei –iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare clădire Cinema Modern” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei
hotărâri de Guvern privind trecerea unei suprafeţe de teren de 75.248 mp (compusă din parcelele
Pc. 7320, Dr. 7322, Dr. 7331, Dr. 7411, Pc. 7449, Dr. 7450) situată în municipiul Suceava, din
proprietatea Statului Român – domeniul privat şi administrarea Regiei Autonome de Administrare
a Patrimoniului Protocolului de Stat în proprietatea municipiului Suceava – domeniul public şi în
administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Suceava, a unei parcări în suprafaţă de 810,70 mp - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 297/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în regim de taxi - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
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8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
9. Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unui post din statul de funcţii al
Primăriei municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcţii al Direcţiei Tehnice –
Coordonare Servicii Publice - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11. Plângerea prealabilă a S.C. Transporturi Auto Suceava S.A. înregistrată la Consiliul Local al
municipiului Suceava la nr. 260/31.08.2007;
12. Diverse.
VOT : DA, unanimitate
Dl Maxim - prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi o supune la vot :
1.Proiect de hotarare privind asocierea între Municipiul Suceava, Casa Corpului Didactic „George
Tofan” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii “Sală de educaţie fizică şcolară la
Colegiul Naţional Ştefan cel Mare – Str. Vasile Alecsandri, municipiul Suceava” - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
3. Informare cu privire la datoriile Asociaţiei de Proprietari H 10 din Suceava, str. Oituz, nr. 32,
înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 34465/26.09.2007;
4.Cererea de concediu de odihnă a d-nei. Viceprimar Angela Zarojanu, înregistrată la Consiliul Local
al municipiului Suceava la nr. 281/25.09.2007;
VOT : DA, unanimitate
Dl Primar precizează că proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii
“Sală de educaţie fizică şcolară la Colegiul Naţional Ştefan cel Mare – Str. Vasile Alecsandri,
municipiul Suceava” a fost iniţiat în urma discuţiilor din cursul acestei zile cu Ministrul
lucrărilor publice, în urma cărora s-a ajuns la concluzia că această sală de sport poate fi
construită pe o suprafaţă mai redusă ca dimensiuni care să încapă în amplasamentul existent.
PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de
30.08.2007 şi 03.09.2007;
Dl Seredenciuc propune ca în procesul verbal al şedinţei din 30.08.2007 să se rectifice
numărul de voturi de la punctul 17, pagina 14.
Dl Vătafu precizează, referitor la procesul verbal al şedinţei din data de 03.09.2007, în
intervenţia sa de la pagina 3 se referea la Cinemtograful Modern şi solicită să se rectifice acest lucru.
Se supun la vot procesele verbale cu rectificările propuse mai sus:
VOT : DA, unanimitate
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PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local prin virări de credite în
cadrul bugetului local pe anul 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că Primăria municipiului Suceava a alocat importante sume de bani
pentru unităţile de învăţământ, pentru ca activitatea să înceapă în condiţii optime, însă această
rectificare de buget are rolul de a rezolva o serie de probleme cea au apărut în mod neprevăzut,
respectiv: la Grădiniţa Piticot este necesară reabilitarea instalaţiei electrice, la Grădiniţa Prichindel –
montarea unui sistem de alarmă, la Grădiniţa Ţăndărică – lucrări de reabilitare cauzate de infiltraţiile
din fundaţie, la Şcoala nr. 5 – lucrări de reparaţii ale conductei de încălzire şi în cazul Şcolii nr. 6 din
Cartierul Burdujeni Sat care a fost retrocedată, amenajarea unei săli de clasă şi a unei toalete.
Comisia economică şi Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia
de urbanism, Comisia de cultură şi Comisia de tineret – discuţii în plen.
Dl Iosub întreabă dacă în cazul Colegiului Naţional „Petru Rareş” mai există posibilitatea
alocării unor sume de bani din cele restante la plată pentru a putea plăti reparaţiile efectuate.
Dl Primar precizează că sumele restante vor fi alocate din sumele defalcate şi solicită
implicarea activă a consilierilor locali membri în Consiliile de Administraţie la unităţile de
învăţământ.
D-na Săndulescu întreabă referitor la anexa 1 din ce capitol bugetar se realizează transferurile
de sume şi solicită ca aceste precizări să fie făcute în anexe.
Dl Primar precizează că aceste diminuări şi alocări de sume se realizează din cadrul
capitolului învăţământ care include şi învăţământul preşcolar şi cel preuniversitar.
Dl Iordache solicită o informare cu privire la situaţia financiară a şcolilor, referitor la sumele
de bani deja transferate nu cele prevăzute în buget, dat fiind faptul că importante sume de bani rămân
restante de la bugetul local, datorii care se reportează anul viitor.
Dl Primar precizează că această informare există şi va fi comunicată, în ceea ce priveşte
sumele restante acestea se datorează faptului că execuţia bugetară este de 50%.
Dl Vornicu precizează în calitate de membru în Consiliul de Administraţie la Şcoala Generală
nr. 3 că a fost informat asupra incompatibilităţii existente între calitatea de membru în Consiliul de
Administraţie şi membru în Comisia de evaluare a calităţii învăţământului.
Dl Iordache precizează că există această incompatibilitate potrivit Metodologiei privind
funcţionarea Comisiei de evaluare a calităţii învăţământului doar în cazul personalului didactic.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA, unanimitate
Hotărârea a fost aprobată.
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PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern
în valoare de maxim 50 milioane lei –iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că pentru acest proiect există o aprobare de principiu, el se desfăşoară
în două etape, prima fază ca un credit, iar în etapa a doua – emisiune de obligaţiuni, fiind cel mai
modern instrument de împrumut la nivel de municipii. Împrumutul priveşte suma de 500 mld lei
vechi, sumă ce se încadrează în gradul de împrumut al municipiului Suceava. Principalele avantaje ale
emisiunii de obligaţiuni sunt: perioada lungă de acordare, costuri reduse şi faptul că reprezintă o
modalitate de finanţare flexibilă pentru dezvoltarea municipiului Suceava. Cele mai importante
obiective cuprinse în lista de investiţii sunt: reabilitarea Cetăţii de Scaun în colaborare cu Agenţia de
Dezvoltare N-E; realizarea Rutei ocolitoare II Ipoteşti – Salcea cu devierea traficului greu spre
Botoşani şi spre Dorohoi; extinderea reţelei de gaz metan în Cartierul Burdujeni Sat în colaboare cu
E.ON Gaz; reabilitarea reţelelor de termoficare; reabilitarea străzii Cernăuţi în situaţia în care acest
proiect nu se va realiza din fonduri guvernamentale şi reabilitarea şi modernizarea străzilor din
municipiul Suceava.
Comisia economică şi Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia
de urbanism, Comisia de cultură şi Comisia de tineret – discuţii în plen.
Dl Bostan – consultant financiar VMB PARTNERS SA prezintă detaliat Raportul privind
perspectiva finanţării proiectelor de investiţii ale municipiului Suceava, anexat la prezenta mapă.
Dl Primar precizează faptul că municipalitatea va primi consultanţă din partea VMB
PATRNERS SA timp de 3 ani, comisionul fiind unul avantajos pentru municipiul Suceava, respectiv
0,6% din valoarea totală.
Dl Caşu propune ca anexa nr. 1 – Lista de priorităţi să fie îmbunătăţită.
Dl Primar precizează faptul că Lista de priorităţi este una cadru cu o anumită probabilitate de
realizare.
Dl Caşu propune două amendamente:
- includerea în lista de priorităţi a obiectivului – Realizare sală de sport în Cartierul George
Enescu, la Liceul de Informatică unde sunt îndeplinite condiţiile necesare de teren şi de utilităţi;
- includerea în lista de priorităţi a zonei de agrement propusă spre aprobare la Punctul 5 de pe
ordinea de zi.
Dl Primar sprijină propunerile d-lui Caşu.
Dl Iordache consideră că punctele b) şi c) din cadrul art. 3 sunt contradictorii, exprimarea are
o notă de relativitate.
Dl Bostan – consultant financiar VMB PARTNERS SA precizează că exprimarea din cadrul
art. 3 are rolul de a asigura cea mai bună funcţionare a emisiunii de obligaţiuni la nivelul municipiului
Suceava şi epuizarea tuturor cazurilor problematice.
Dl Iordache propune trei amendamente:
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- eliminarea punctului b) din cadrul art. 3
- includerea în lista de priorităţi a obiectivului – Realizare locuinţe pentru tineri;
- includerea în lista de priorităţi a obiectivului – Reabilitare şcoli şi grădiniţe la standarde
europene.
Dl Steiciuc precizează că toate modificările în lista de investiţii vor fi aprobate de Consiliul
Local al municipiului Suceava şi vor fi realizate în funcţie de necesităţile momentului respectiv.
Dl Barbă subscrie la cele menţionate de dl Steiciuc şi consideră că la nivelul municipiului
Suceava prioritar este de asemenea fluidizarea traficului în zona centrală prin realizarea unei artere de
circulaţie între Metro – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava şi zona de sere din Cartierul
Burdujeni şi reglementarea situaţiei juridice a terenurilor, motiv pentru care propune două
amendamente:
- includerea în lista de priorităţi a obiectivului – Realizarea unei artere de circulaţie ocolitoare,
ca rută de fluidizare a traficului, care să lege Cartierul Iţcani de Cartierul Burdujeni;
- includerea în lista de priorităţi a obiectivului – Realizare PUG, deci urgentarea lucrărilor de
cadastru edilitar.
Dl Donţu consideră că dezvoltarea municipiului Suceava se poate realiza în special prin
împrumuturi al căror cost este mai mic decât cel al unui credit şi precizează referitor la analiza
situaţiei financiare a municipiului Suceava că trebuie menţinută proporţia între impozitele şi taxele
locale. Propune două amendamente:
- includerea în lista de priorităţi a obiectivului – Construire parcări;
- includerea în lista de priorităţi a obiectivului – Reabilitarea Spitalului Judeţean Suceava.
Dl Vasiliu consideră că ar trebui să se aibă în vedere şi realizarea unui campus universitar.
Dl Primar precizează că Consiliul Local nu poate finanţa învăţământul universitar.
D-na Oanea precizează referitor la analiza situaţiei financiare a municipiului că veniturile
proprii ale municipalităţii s-au majorat datorită impozitului pe venitul global şi a încasării taxei de
salubrizare la Primăria municipiului Suceava.
Dl Bilius consideră că orice obiectiv de investiţii viitor trebuie aprobat de Consiliul Local şi
propune un amendament în sensul inserării în lista de priorităţi a realizării unei baze sportive.
D-na Săndulescu întreabă care este gradul de încasare al veniturilor în situaţia în care gradul
de îndatorare este de maxim 30% din veniturile proprii.
Dl Primar menţionează că gradul de încasare al veniturilor este de 50%.
Dl Steiciuc intervine cu trei precizări: un credit nu se judecă după valoarea dobânzii, însă el
trebuie să fie unul performant; nu toate străzile din municipiul Suceava pot fi reabilitate şi veniturile
proprii ale Primăriei s-au majorat prin încasarea taxei de salubrizare de la populaţie, taxă care anterior
acestui fapt era plătită la asociaţiile de proprietari şi al cărei nivel era mai mare decât în prezent,
D-na Oanea solicită a se avea în vedere reanalizarea zonării taxelor şi impozitelor locale.
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D-na Iordăchel propune un amendament, includerea în lista de priorităţi a obiectivului –
Amenajare locuri de joacă pentru copiii.
Dl Primar precizează că la propunerea d-lui Donţu a fost demarată acţiunea de amenajare a
unui spaţiu de joacă pentru copiii în Parcul Areni.
Dl Seredenciuc întreabă care sunt termenele pentru depunerea ofertelor, pentru deschiderea
ofertelor, pentru informaţii, etc.
Dl Bostan precizează că termenele variază între 3 şi 5 săptămâni în funcţie de acordurile
instituţiilor financiare.
Se supune la vot primul amendament formulat de dl. Caşu, respectiv includerea în lista de
priorităţi a obiectivului – Realizare sală de sport la Liceul de Informatică:
VOT: DA – 11
NU – 1
ABŢ – 9
Amendamentul a trecut.
Se supune la vot al 2 lea amendament formulat de dl. Caşu, respectiv includerea în lista de
priorităţi a zonei de agrement propusă spre aprobare la Punctul 5 de pe ordinea de zi:
VOT: DA – 9
NU – 2
ABŢ–10
Amendamentul nu a trecut.
Se supune la vot al 3 lea amendament formulat de dl.Iordache, respectiv eliminarea punctului
b) din cadrul art. 3 din textul hotărârii:
VOT: DA – 6
NU – 1
ABŢ–14
Amendamentul nu a trecut.
Se supune la vot al 4 lea amendament formulat de dl. Iordache, respectiv includerea în lista de
priorităţi a obiectivului – Realizare locuinţe pentru tineri:
VOT: DA – 12
ABŢ – 9
Amendamentul a trecut.
Se supune la vot al 5 lea amendament formulat de dl. Iordache, respectiv includerea în lista de
priorităţi a obiectivului – Reabilitare şcoli şi grădiniţe la standarde europene:
VOT: DA – 8
ABŢ–13
Amendamentul nu a trecut.
Se supune la vot al 6 lea amendament formulat de dl. Barbă, respectiv Realizarea unei rute
ocolitoare pentru fluidizarea traficului:
VOT: DA – 8
6

NU – 4
ABŢ–9
Amendamentul nu a trecut.
Se supune la vot al 7 lea amendament formulat de dl. Barbă, respectiv includerea în lista de
priorităţi a obiectivului – Executarea lucrărilor de cadstru imobiliar edilitar în municipiul Suceava
VOT: DA – 9
NU – 1
ABŢ–11
Amendamentul nu a trecut.
Se supune la vot al 8 lea amendament formulat de dl. Donţu, respectiv includerea în lista de
priorităţi a obiectivului – Construirea de parcări în municipiul Suceava
VOT: DA – 11
ABŢ –10
Amendamentul a trecut.
Se supune la vot al 9 lea amendament formulat de dl. Donţu, respectiv includerea în lista de
priorităţi a obiectivului – Reabilitarea Spitalului Judeţean
VOT: DA – 6
ABŢ–15
Amendamentul nu a trecut.
Dl Bilius retrage amendamentul formulat, respectiv inserarea în lista de priorităţi a realizării
unei baze sportive.
Se supune la vot al 10 lea amendament formulat de d-na. Iordăchel, respectiv includerea în
lista de priorităţi a obiectivului – Amenajarea locuri de joacă pentru copiii la standarde europene
VOT: DA – 13
ABŢ – 8
Amendamentul a trecut.
Dl Maxim sugerează să se facă propuneri pentru desemnarea membrilor Comisiei prevăzută
în art. 8, Comisie ce reuneşte membri din deliberativ şi din executiv.
D-na Mandachi propune ca majorarea numărului de membri la 7 persoane:
VOT: DA – 20
ABŢ – 1
Dl Maxim propune ca din această comisie să facă parte 4 consilieri locali şi 3 persoane din
executiv dintre care Primarul să fie preşedinte.
D-na Mandachi propune pe dl Iordache.
D-na Oanea propune pe dl Cosmulese şi dl Steiciuc.
Dl Seredenciuc propune pe dl Vătafu.
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Dl Primar propune ca din executiv să facă parte d-na Văideanu şi dl Iftimie.
D-na Rangu propune pe dl Caşu.
Dl Iosub întreabă dacă atribuţiile acestei comisii se suprapun cu atribuţiile consultantului
financiar.
Dl Primar precizează că această comisie va aproba propunerile consultantului financiar.
Dl Iordache se retrage.
Se supun la vot propunerile votate – se votează prin vot secret, respectiv:
- dl Primar Ion Lungu – Preşedintele comisiei
VOT: DA – 19
ABŢ – 2
- d-na Director Elisabeta Văideanu – Secretarul comisiei
VOT: DA – 16
ABŢ – 5
- dl jurist Paul Iftimie – Membru
VOT: DA – 19
ABŢ – 2
- dl. Gheorghe Cosmulese
VOT: DA – 18
ABŢ – 3
- dl. Mihai Aurel Steiciuc
VOT: DA – 13
NU - 1
ABŢ –7
- dl. Radu Florin Vătafu
VOT: DA – 12
NU - 1
ABŢ –8
- dl. Cornel Caşu
VOT: DA – 11
ABŢ–10
Comisia va avea următoarea componenţă:
1) Lungu Ion – Primar
2) Cosmulese Gheorghe – Consilier local
3) Steiciuc Mihai Aurel – Consilier local
4) Vătafu Radu Florin – Consilier local
5) Caşu Cornel – Consilier local
6) Iftimie Paul – Şef Serv. Contencios administrativ, juridic
7) Văideanu Elisabeta – Director Dir. buget, contabilitate şi fiscalitate

8

- preşedinte
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- secretar

Dl Seredenciuc propune completarea art. 5, astfel „...termenele de adresare de întrebări, de
depunere şi de deschidere a ofertelor vor fi stabilite de Comisia de evaluare, negociere şi de adjudecare
stabilită la art.8”
Se supune la vot amendamentul formulat de dl Seredenciuc:
VOT: DA – 8
NU - 4
ABŢ –9
Amendamentul nu a trecut.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 amendamente şi 7 propuneri votate:
VOT : DA, unanimitate
Hotărârea a fost aprobată.
Dl Primar mulţumeşte pentru votul acordat şi precizează că această emisiune de
obligaţiuni va contribui la transformarea municipiului Suceava într-un oraş european.
D-na Iordăchel solicită să fie învoită
VOT : DA, unanimitate
Dl Barbă solicită să fie învoit
VOT : DA, unanimitate
Sunt prezenţi 19 consilieri
Pauză 10 minute.
Se reiau lucrările şedinţei.
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire Cinema Modern” - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
Comisia economică, Comisia de tineret şi Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul
de hotărâre, Comisia de urbanism, Comisia de cultură – discuţii în plen.
Dl Iosub propune iniţierea unui concurs de proiecte pentru amenajarea Cinematografului
Modern, sau chiar pentru construirea unuia nou.
Dl Primar precizează că dărâmarea clădirii existente nu este posibilă, iar organizarea unui
concurs de proiecte pentru amenajarea Cinematografului Modern ar tergiversa realizarea reabilitării
clădirii, amenajarea acestui proiect reprezintă o prioritate pentru municipiul Suceava.
Dl Steiciuc consideră că pentru partea de exterior se poate organiza un concurs de proiecte
pentru amenajarea Cinematografului Modern, însă nu este o soluţie şi pentru reablilitarea interiorului
clădirii.
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Dl Donţu consideră că acest proiect nu reprezintă o oportunitate pentru municipiul Suceava,
iar suma necesară reabilitării este prea mare.
D-na Săndulescu consideră că suma de 18 mld este prea mare raportată la suma înscrisă în
buget la tranzacţii privind împrumuturi şi datoria publică de 19,5 mld lei.
Dl Primar precizează că suma înscrisă în buget la tranzacţii privind împrumuturi şi datoria
publică este exprimată în mii lei RON.
D-na Săndulescu solicită ca înscrierile sumelor în buget să se facă corect.
Dl Iordache precizează că susţine reabilitarea clădirii Cinematografului Modern, însă firesc ar
fi ca aceasta să se realizeze începând cu partea exterioară şi acoperişul.
Dl Primar menţionează că acest proiect este supus dezbaterilor pentru a patra oară, reprezintă
o prioritate pentru municipalitate în situaţia în care nu există un centru de cultură al comunităţii, iar
sumele prezentate reprezintă indicatori maximali.
D-na Viceprimar precizează că preluarea Cinematografului Modern de la Ministerul Culturii
a fost un lucru lăudabil, însă clădirea trebuie reabilitată, iar concursul de soluţii pentru supraetajare nu
împiedică demararea lucrărilor de renovare şi reabilitare a interiorului clădirii.
Dl Steiciuc precizează că suma este potrivită, raportată la preţurile practicate pe piaţă.
Dl Vătafu menţionează că indicatorii reprezintă sume orientative, iar după aprobare acest
proiect trebuie să constituie tema de proiect pentru următoarea etapă pentru a nu se lucra pe direcţii
paralele fără ca aceste soluţii să conveargă, şi propune un amendament, respectiv inserarea art. 2 cu
următorul conţinut: „Proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiţii prevăzut în art. 1 va
fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Suceava”.
Se supune la vot amendamentul propus de dl. Vătafu
VOT: DA – 13
ABŢ– 6
Amendamentul a trecut.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat:
VOT: DA – 13
ABŢ– 6
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de
emitere a unei hotărâri de Guvern privind trecerea unei suprafeţe de teren de 75.248 mp
(compusă din parcelele Pc. 7320, Dr. 7322, Dr. 7331, Dr. 7411, Pc. 7449, Dr. 7450) situată în
municipiul Suceava, din proprietatea Statului Român – domeniul privat şi administrarea Regiei
Autonome de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat în proprietatea municipiului
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Suceava – domeniul public şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava –
iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Comisia economică, Comisia de tineret şi Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul
de hotărâre, Comisia de urbanism, Comisia de cultură – discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA, unanimitate
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului Suceava, a unei parcări în suprafaţă de 810,70 mp - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a cererii
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava.
Comisiile de specialitate – discuţii în plen.
Dl Iordache nu consideră oportună această dare în administrare dat fiind faptul că a mai fost
dată în administrare o suprafaţă de teren pentru amenajarea unei parcări, teren de pe care a fost distrus
spaţiul verde, iar între Primăria municipiului Suceava şi Kaufland există un protocol în baza căruia
aceasta din urmă a amenajat parcarea care include şi suprafaţa de teren care face obiectul acestui
proiect de hotărâre.
Dl Donţu precizează că în Consiliul Local al municipiului Suceava a fost aprobată asocierea
în participaţiune a municipalităţii cu Kaufland pentru realizarea parcării, iar din punct de vedere legal
suprafaţa de teren nu poate fi luată de la destinaţia iniţială şi dată în administrare Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Suceava, astfel accesul publicului ar fi îngrădit şi s-ar da un acces preferenţial
Poliţiei. Acest fapt nu este oportun nici din perspectiva amenajării unei bănci şi a unei clădiri de
birouri pe str. Universităţii, ideal această este ca această parcare să rămână la dispoziţia publicului.
Dl Iosub reclamă faptul că nu există o colaborare cu Poliţia circulaţiei din perspectiva
fluidizarii circulaţiei in conditiile blocajelor datorate lucrarilor de reabilitare a retelelor termice şi
întreabă când se va rezolva problema Biroului de circulaţie care funcţionează în condiţii precare.
Dl Primar precizează referitor la problema ridicată de dl Iosub că sunt instituţii cu structură
distinctă, iar colaborarea ineficientă cu Poliţia circulaţiei in legatura cu lucrarile de reabilitare termica
se datorează lipsei de agenţi cu care se confruntă.
D-na Săndulescu propune un amendament, respectiv art. 1 să aibă următorul conţinut:” Se
aprobă darea în folosinţă gratuită ... pe o perioadă de 10 ani”.
Se supune la vot amendamentul propus de d-na Săndulescu:
VOT: DA – 4
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NU - 8
ABŢ –7
Amendamentul nu a trecut.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 2
NU - 8
ABŢ –9
Hotărârea nu a fost aprobată.
PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 297/2003 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în regim de taxi iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar acest proiect de hotărâre a fost iniţiat pentru actualizarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii în regim de taxi la nivelul muncipiului Suceava şi reînoirea
autorizaţiilor existente până la sfârşitul anului. De asemenea face cunoscut faptul că sunt prezenţi
reprezentanţii asociaţiilor profesionale de profil.
Comisia economică, Comisia de tineret şi Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul
de hotărâre, Comisia de urbanism, Comisia de cultură – discuţii în plen.
Dl Cristian Chihaia - Reprezentantul Camerei Naţionale a Taximetriştilor prezintă pe scurt
situaţia categoriei profesionale pe care o reprezintă şi precizează că nu este de acord cu majorarea
numărului de autorizaţii acordate dat fiind vidul de legislaţie, în contextul în care vor fi preluate
autorizaţiile celor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi datorită faptului că locurile special
amenajate pentru îmbarcare / debarcare rămân aceleaşi. Referitor la tarifele minime şi maxime acestea
sunt reale, fundamentate pe situaţia actuală şi au fost prezentate într-un Raport de expertiză. De
asemenea reclamă activitatea desfăşurată în mod fraudulos şi propune a se lua măsuri în acest sens.
Dl Iosub propune amânarea proiectului de hotărâre şi implicarea taximetriştilor în eliminarea
pirateriei.
Dl Cosmulese precizează că în urma realizării lucrărilor de reabilitare a reţelelor de
termoficare a identificat o porţiune de teren ce poate fi amenajata ca parcare de 50 – 70 locuri în
centrul oraşului în zona str. Ana Ipătescu între semafor şi blocul turn.
D-na Viceprimar solicită pentru îmbunătăţirea confortului ca maşinile să fie curate şi în
interior, să circule în condiţii de maximă siguranţă şi să elibereze bon fiscal.
D-na Oanea consideră că majorarea tarifelor nu se justifică în situaţia în care aparatele de
taxat nu funcţionează, nu se eliberează bonul fiscal, sumele se stabilesc în mod aleatoriu şi solicită
corectitudine în acest sens.
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Dl Primar precizează că în acest caz Primăria este în culpă prin imposibilitatea eliminării
taximetriştilor pirat ce parctică preţuri de dumping.
Se supune la vot amendamentul propus de dl Iosub, respectiv amânarea proiectului de
hotărâre:
VOT: DA – 18
ABŢ– 1
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei Comunitare a municipiului
Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi dat fiind faptul că Avizul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a întărziat să apară.
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unui post din
statul de funcţii al Primăriei municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism –
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA, unanimitate
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcţii al
Direcţiei Tehnice – Coordonare Servicii Publice - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism –
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA, unanimitate
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 11 Plângerea prealabilă a S.C. Transporturi Auto Suceava S.A. înregistrată la
Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 260/31.08.2007;
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Dl Seredenciuc întreabă în ce stadiu se află acţiunea privind accesiunea imobiliară iniţiată de
Primăria municipiului Suceava.
Dl Iftimie precizează că instanţa a admis expertiza pentru evaluarea clădirilor SC TA SA,
următorul termen fiind în data de 11.10.2007.
Dl Seredenciuc întreabă dacă au mai fost primite adrese din partea Prefecturii referitoare la
HCL nr. 169 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către S.C. TPL S.A. Suceava a terenului
în suprafaţă de 25.485 mp situat în Suceava, str. Traian Vuia nr.4.
Dl Secretar precizează că nu a mai fost primită nici o adresă în acest sens.
Se supune la vot punctul de vedere exprimat în Raportul Serviciului de specialitate:
Din motive tehnice se reia votul
VOT: DA – 18
ABŢ– 1
Ordinea de zi suplimentară
PUNCTUL 1 Proiect de hotarare privind asocierea între Municipiul Suceava, Casa Corpului
Didactic „George Tofan” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava – iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că acest proiect a intervenit pentru premierea profesorilor cu rezultate
deosebite cu ocazia Zilei Internaţionale a Profesorului.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism –
discuţii în plen.
Dl Seredenciuc solicită ca pentru aceste proiecte de hotărâre să se solicite mai întâi avizul
Comisiei de învăţământ.
Dl Iordache precizezază că lista aprobată de Consiliul Local anul trecut nu a fost respectată
de Inspectoratul Şcolar Judeţean, şi propune un amendament, respectiv majorarea sumei la 15.000 lei
şi precizarea destinaţiei acestei sume, asftel art. 2 va avea următorul conţinut: „Contribuţia
Municipiului Suceava în această asociere constă în alocarea sumei de 15.000 lei în vederea premierii
cadrelor didactice”.
VOT : DA, unanimitate
Amendamentul a trecut.
D-na Săndulescu propune majorarea sumei la 20.000 lei.
Dl Seredenciuc subscrie la propunerea d-nei Săndulescu în situaţia în care acceaşi sumă de
bani a fost atribuită şi anul trecut în acest sens.
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Se supune la vot amendamentul formulat de d-na Săndulescu, respectiv, majorarea sumei la
20.000 lei
VOT : DA – 11
NU - 1
ABŢ –7
Amendamentul a trecut.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 15
ABŢ– 4
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii “Sală de
educaţie fizică şcolară la Colegiul Naţional Ştefan cel Mare – Str. Vasile Alecsandri,
municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că pentru realizarea sălii de sport din fonduri guvernamentale este
necesară această hotărâre a Consiliului Local.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism –
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA, unanimitate
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 3 Informare cu privire la datoriile Asociaţiei de Proprietari H 10 din Suceava, str.
Oituz, nr. 32, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 34465/26.09.2007;
Dl Primar precizează că Asociaţia de Proprietari H 10 din Suceava se află într-o situaţie
delicată, respectiv nu poate beneficia de apă caldă şi încălzire datorită unei persoane rău platnice –
Tănase Veronica, împotriva căreia Asociaţia a îniţiat o acţiune în justiţie. Ca soluţie pentru rezolvarea
problemei acestor cetăţeni care sunt cu plata utilităţilor la zi, propune întocmirea unui grafic de
eşalonare a datoriilor.
D-na Lungu Gabriela – Administrator Asociaţia de Proprietari H10 din Suceava
prezintă situaţia debitelor existente, respectiv 323 mil la SC Termica SA şi 14 mil la SC ACET
SA.
Dl Vornicu precizează că aceste această persoană nu putea acumula datorii atât de mari,
aceste debite atât de mari se datorează faptului că vechiul administrator plătea preferenţial
utilităţile, având în permananţă datorii la SC Termica SA.
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Dl Primar consideră că aceasta este o situaţie de forţă majoră, locatarii bun platnici nu
trebuie să fie afectaţi, motiv pentru care propune întocmirea unui grafic de eşalonare a datoriilor.
Dl Caşu consideră că SC Termica SA se poate adresa instanţei judecătoreşti pentru
recuperarea acestor debite împotriva d-nei Tănase Veronica şi a d-lui Moroşan, vechiul
administrator.
Dl Steiciuc precizează că SC Termica SA are posibilitatea aprobării eşalonării datoriei şi
că va propune în AGA angajarea Asociaţiei cu plata la zi şi aprobarea unei eşalonări, pentru ca
Asociaţia să recupereze sumele restante.
Dl Primar precizează că SC Termica SA în baza principiilor de colaboare ar trebui să le
asigure asistenţă juridică gratuită acestor persoane.
Dl Donţu propune anularea penalităţilor cu condiţia ca într-un anumit termen să se
plătească preţul, în mod evident SC Termica SA a dat în judecată Asociaţia de proprietari,
Asociaţia are posibilitatea să cheme în garanţie persoanele vinovate pentru recuperarea debitelor.
Dl Iosub consideră că mai întâi este necesar ca această problemă să fie lămurită în cadrul
Asociaţiei, pentru a verifica de unde provine această datorie.
Dl Primar propune ca SC Termica SA să continue livrarea de apă caldă Asociaţiei, iar în
şedinţa ordinară a lunii octombrie să se repună în discuţie această problemă.
Dl Seredenciuc precizează că a fost sesizat în cadrul Şedinţei AGA de la SC ACET SA
Suceava că toate scutirile la plată aprobate de Consiliul Local au ajuns să fie suporate de SC
ACET SA, însă societatea nu-şi permite acest lucru.
PUNCTUL 4 Cererea de concediu de odihnă a d-nei. Viceprimar Angela Zarojanu,
înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 281/25.09.2007;
S-a luat act.
PUNCTUL 12 Diverse
12.1 D-na Săndulescu invită toate persoanele interesate să participe la şedinţa organizată
în data de 24.10.2007 în sala 24 a Primăriei municipiului Suceava pentru discutarea
Regulamentului pe linie de urbanism al municipiului Suceava.
12.2 Dl Cosmulese propune demararea acţiunilor pentru amenajarea unei parcări de 50 –
70 locuri în centrul oraşului, respectiv str. Ana Ipătescu între blocul turn şi semafor, şi precizează
că doreşte să colaboreze cu specialiştii din cadrul Primăriei în acest sens.
Dl Primar precizeză că această problemă trebuie analizată în perspectiva în care urmează
să se deruleze proiectul de modernizare al parcului din zonă.
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12.3 Dl Caşu propune rezolvarea problemelor de urbanism referitoare la propunerile
cetăţenilor de a li se aproba realizarea de balcoane.
Dl Primar precizează că dacă se doreşte acest fapt, în şedinţa ordinară a lunii octombrie
vor fi supuse spre aprobarea Consiliului Local aceste cazuri care îndeplinesc condiţiile legii.
12.4 Dl Vătafu întreabă ce acţiuni au fost demarcate în legătură cu propunerea sa facută
în şedinţa ordinară precedentă referitoare la necesitatea şi oportunitatea refacerii însemnelor de
circulaţie şi marcajelor rutiere.
Dl Primar precizează că această acţiune urmează a fi reanalizată.
12.5 D-na Săndulescu propune să se mediatizeze faptul că începând cu data de
01.09.2007 avizul pentru gaz se eliberează de către E.ON Gaz, deci taxele nu se mai plătesc la
Primărie.
12.6 Dl Primar aminteşte de faptul că joi 18.10.2007 va fi convocată o şedinţă
extraordinară pentru analiza situaţiei financiare a SC ACET SA Suceava.
Dl. Maxim declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Suceava din data de 27 septembrie 2007 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.
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