
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 31 ianuarie 2008 

 
Dl. Vătafu – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
275/25.01.2008, pentru data de 31.01.2008, ora 13,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 22 consilieri locali din numărul total de 23 de 
consilieri în funcţie, lipşte motivat dl. Corneliu Vornicu.    

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, d-na. 
Narcisa Marchitan, dl. Florin Cerlincă, dl. Gelu Greceanu, dl. Marian Andronache, dl. Mihail Jitariuc,  
dl. Paul Iftimie – Şef Serviciul contencios administrativ juridic, dl. Mihai Hanceriuc – Şef Serviciul 
asociaţii de proprietari, dl. Doru Constantin – şef Serviciul investiţii, d-na. Violeta Bujorean – Şef 
Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na. Mirela 
Dziubinschi – Şef Serviciul resurse uamne, d-na Cerasela Prelipcean – Şef Serviciul urbanism şi 
amenajarea teritoriului, d-ra. Margareta Isăilă – Şef Serviciul patrimoniu, d-ra. Carmen Corduş – Şef 
Serviciul financiar – contabilitate, d-na. Irina Viziteu – Şef Serviciul fiscalitate – persoane fizice; d-
na. Viorica Nicolescu - Şef Serviciul fiscalitate – persoane juridice, d-na. Ileana Amariei – Şef 
Serviciu autorizare, corp control, comercial, d-na. Rodica Mandiuc – Şef Biroul buget, Luminiţa 
Gorgan – Consilier Biroul buget. 

Din partea mass-media participă: dl. Dinu Zară – Obiectiv, dl. Cosmin Romega - Monitorul 
de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou; 

Invitat - dl Vasile Toma – Director executiv SC INTERTRANSCOM S.R.L. Iaşi. 
 

 Dl Vătafu - prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot cu precizarea că din motive 
obiective procesul verbal nu a fost inclus pe ordinea de zi a şedinţei: 
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 201/27.09.2007 privind 

aprobarea contractării unui împrumut intern / extern în valoare de maxim 50 milioane lei - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea în cursul anului 2008 a disponibilităţilor fondului de 
rulment constituit la finele anului 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr. 358/2006 privind reglementarea 
modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, operatorului de 
transport S.C. TPL S.A. Suceava – iniţiatori consilierii locali: dl. Virginel Iordache şi dl. 
Ovidiu – Liviu Donţu; 

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Comandor(r) Ganea Constantin Sergiu 
constând în o statuetă din ipsos ars patinată bronz, cu dimensiunile 80x60x20 cm, 
reprezentând pe Ştefan cel Mare pe cal – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  Plan Urbanistic de 
Detaliu – solicitant Iriciuc Paul - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  Plan Urbanistic de 
Detaliu – solicitant Iriciuc Titi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  Plan Urbanistic de 
Detaliu – solicitant Socoliuc Marius Constantin - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  Plan Urbanistic de 
Detaliu – solicitant Organizaţia Religioasă – Martorii lui Iehova - iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela 
Zarojanu; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  Plan Urbanistic Zonal 
– solicitanţi S.C. BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L. şi S.C. CONSUC S.A. - iniţiatori 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na 
Angela Zarojanu; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a achiziţionării în vederea transformării 
în grădiniţă de copii a imobilului proprietate a S.C. ICHIM SERV S.R.L. situat în Suceava, 
cartier Obcine – Piaţa Agroalimentară Obcine – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii în vederea clarificării situaţiei 
patrimoniale şi economico – financiare dintre S.C. Termica S.A. Suceava şi municipiul 
Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi S.C. E-on Gaz 
Distribuţie S.A. în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extindere conductă gaze 
naturale, presiune medie, SRS şi conductă presiune redusă în municipiul Suceava, cartier 
Burdujeni – Sat, judeţul Suceava”, în condiţiile prevederilor contractului de asociere 
prezentat - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către E-on Moldova a 
unei parcele de teren în suprafaţă de 15mp în vederea executării lucrării „ Înlocuire PTM 3 
Suceava cu post de transformare în anvelopă de beton – PTAb” – iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi a unor 
spaţii comerciale -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a 
unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit 
şi spaţii comerciale – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava str. 
Ştefan cel Mare fn. şi B-dul. 1 Decembrie 1918 fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava în 
vederea amplasării unor panouri publicitare şi a unui totem publicitar – iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului 
Suceava, având destinaţia de curţi – construcţii, către domnii Bilauca Niculae şi Alexandrina, 
proprietari ai construcţiei – casă de locuit, precum şi a unei parcele de teren proprietate 
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privată a municipiului Suceava către S.C. DEFEL COM S.R.L., proprietar al construcţiilor, 
cu altă destinaţie decât locuinţă, amplasate pe această parcelă de teren – iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei autogări proprietate privată, de către 
S.C. INTERTRANSCOM S.R.L. Iaşi – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Domeniului Public – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind transformarea în condiţiile legii, a unui post în statul de funcţii al 
Direcţiei Tehnice – Coordonare Servicii Publice - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind transformarea în condiţiile legii, a unui post în statul de funcţii al 
Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

24. Adresa SC Bucovina Ecoterm Gaz SA Suceava înregistrată la Primăria municipiului Suceava 
sub nr. 290137/2007; 

25. Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub 
nr. 2.627/21.01.2008; 

26. Informarea Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava înregistrată la Consiliul Local al 
municipiului Suceava sub nr. 387/20.12.2007; 

27. Informarea Poliţiei Municipiului Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului 
Suceava sub nr. 7/17.01.2008; 

28. Diverse. 
 

VOT: DA – 20 
          ABŢ – 2 
 

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 201/27.09.2007 
privind aprobarea contractării unui împrumut intern / extern în valoare de maxim 50 milioane 
lei - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism şi Comisia de servicii – discuţii în plen. 
 
 Dl Primar precizează că în urma discuţiilor purtate la Ministerul de Finanţe, există şase 
obiective de interes comunitar care au documentaţia completă şi actele justificative necesare - 
indicatori, devize, hotărâri de Consiliu Local, obiective ce vor fi incluse în acest proiect, astfel: 
 - termoficarea – reprezintă un obiectiv de investiţii deosebit de important dată fiind 
necesitatea reabilitării reţelelor de termoficare pentru cuantificarea şi diminuarea pierderilor care 
în acest moment sunt de 50% şi corelat cu faptul că începând cu data de 01.01.2009 nu vor mai fi 
acordate subvenţii pentru combustibili. În funcţie de suma aprobată prin acest proiect de hotărâre 
există posibilitatea atragerii unei sume egale de la Guvern prin Proiectul „Termoficare 2008 – 
2015”, iar în situaţia deblocării Programului „Utilităţi şi Mediu”, municipalitatea va avea la 
dispoziţie 20 mil. euro pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii. 
 - reabilitarea şi extinderea sistemului de apă şi canalizare în municipiul Suceava – 
obiectiv derulat prin Programul ISPA în valoare de 40 mil euro ce presupune participarea 
municipalităţii cu suma de 3 mil euro. 
 - reabilitarea reţelei de apă şi canalizare pe str. Cernăuţi investiţie pentru care este 
prevăzută suma de 2 mil euro. 
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 - realizarea utilităţilor – apă, canal, străzi, parcări în Cartierul ANL, obiectiv pentru care 
este prevăzută suma de 2 mil euro. 
 - finalizarea blocurilor 20,21,22 din Ansamblul de locuinţe Obcini – ce necesită suma de 
1 mil euro. 
 - extinderea reţelei de gaze naturale de presiune redusă în Cartierul Burdujeni – Sat - 
obiectiv pentru care este prevăzută suma de aprox. 1,9 mil lei. 
 
 Dl Donţu consideră necesară respectarea anexei la HCL nr. 201/2007, respectiv lista 
privind obiectivele de investiţii finanţate din sumele atrase în urma emisiunii de obligaţiuni şi 
propune alocarea sumei de 100 mld lei ROL pentru termoficare şi suma de 85 mld lei ROL să fie 
folosită pentru reparaţii străzi şi amenajare parcări. 
 
 Dl Primar precizează că obiectivele prezentate mai sus se regăsesc în anexa aprobată 
iniţial, dar nu toate obiectivele cuprinse în anexa la HCL nr. 201/2007 au fost avizate de 
Ministerul Finanţelor, nefiind complet fundamentate. În ceea ce priveşte termoficarea, 
oportunitatea realizării acestui obiectiv este dată şi de sumele ce pot fi atrase în mod gratuit de la 
Guvern. 
 
 Dl Iordache precizează că faţă că potrivit HCL nr. 201/2007 lispesc următoarele 
obiective de investiţii: -    Reabilitare Cetatea de Scaun a Sucevei 

- Realizare Ruta ocolitoare II 
- Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Suceava 
- Construire sală sport la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Suceava 
- Construire parcări în municipiul Suceava 
- Amenajare locuri de joacă 

   
Dl Primar precizează că acest fapt de datoreză modificărilor intervenite în urma 

discuţiilor de la Agenţia de Dezvoltare N – E, aceste obiective nu se regăsesc în acest proiect de 
hotărâre datorită faptului că nu există posibilitatea fundamentării lor. 

 
Dl Donţu menţionează că datorită modului deficitar în care s-a realizat reabilitarea reţelei 

de termoficare în anul 2007 propune un amnedament concret în sensul alocării sumei de 10 mil 
lei pentru reabilitarea sistemului de termoficare şi a sumei de 8,5 mil lei pentru reabilitare străzi 
şi amenajare parcări.  

  
Dl Vătafu precizează că procesul de reabilitare a reţelei de termoficare a început târziu 

din cauza termenelor legale ce au trebuit respectate, însă banii ramaşi nefolosiţi vor fi utilizaţi în 
cursul anului 2008 pentru acelaşi obiectiv. 

 
Dl Steiciuc precizează că scopul principal al acestor obligaţiuni este pe de o parte 

cofinanţarea şi pe de altă parte realizarea unor proiecte urgente - reabilitarea reţelelor de 
termoficare trebuie realizată pentru a obţine cofinaţarea în proporţie de 50% de către Guvern. De 
asemenea consideră necesară realizarea unui Studiu de circulaţie general. 

 
Dl Bosancu întreabă dacă la pct. 4 este prevăzută alimentarea cu energie electrică şi apă 

doar pentru Cartierul DN 29. 
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Dl Primar precizeză că acest obiectiv de investiţii se va realiza doar în Cartierul DN 29 

şi vizează alimentarea cu energie electrică, apă, canalizare, amenajare străzi şi parcări.  
 
D-na Viceprimar precizează că pentru realizarea obiectivelor propuse este necesară 

existenţa unor proiecte, planuri, studii de fezabilitate, etc. Acest proiect de hotărâre reflectă într-
un procent major necesităţile populaţiei în situaţia în care cea mai mare problemă a populaţiei 
este costul gigacaloriei, iar reabilitarea reţelelor de termoficare are ca principal efect reducerea 
costurilor suportate de populaţie. 

 
Dl Primar precizeză că toate obiectivele reprezintă priorităţi ale municipalităţii şi vor fi 

realizate fie de la bugetul local fie din alte surse, de exemplu sala de sport de la Colegiul 
Naţional „Spiru Haret” va fi constrită din fonduri de la Ministerul Învăţământului şi de la 
Compania Naţională de Investiţii. 
 

Se supune la vot amendamentul propus de dl. Donţu, respectiv alocarea sumei de 10 mil 
lei pentru reabilitarea sistemului de termoficare şi a sumei de 8,5 mil lei pentru reabilitare străzi 
şi amenajare parcări.   

VOT: DA – 9 
           NU - 1 
          ABŢ -12 
Amendamentul nu a trecut. 
 

Dl Donţu solicită explicaţii cu privire la art. 1 din vechiul proiect de hotărâre respectiv, 
 Art.1 Se aprobă contractarea unui împrumut intern/extern sub forma unei linii de credit bancar de 
tip „Bridge Loan” în valoare de maxim 50 milioane RON, şi Art.2. Se aprobă emiterea de valori 
mobiliare (obligaţiuni) pe piaţa internă de capital în valoare de maxim 50 milioane RON, cu o 
maturitate de maxim 20 ani, pentru refinanţarea creditului specificat la art.1. şi întreabă dacă aceste 
articole sunt complementare. 
 
  Dl Primar precizează că aceste articole nu sunt complementare, sunt paşi obligatorii de 
urmat impuşi de Ministerul de Finanţe pentru a fi aprobat.   

 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată: 

VOT: DA – 19 
          ABŢ - 3 
 

Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului 
Suceava pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Comisia economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisiile de specialitate– 
discuţii în plen. 

 5



 
Dl Primar precizează că acest proiect de buget este unul flexibil adaptat la perioada de 

tranziţie, optimist şi realist care a fost supus dezbaterii publice începând cu luna noiembrie cand 
s-au purtat discuţii în fiecare cartier şi s-au finalizat în şedinţa publică din data de 28.01.2008. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al acestui an este în valoare de 315.550.428 lei RON, ponderea 
cea mai mare la cheltuieli o are „Învăţământul” de 29.82%; „Locuinţe şi dezvoltare servicii 
publice” – 11,7%; „Transport” – 10,28% procent care include sumele necesare derulării 
proiectului de reparaţii străzi ce trebuie corelat cu reabilitarea reţelelor de termoficare şi cu 
extinderea reţelelor de utilităţi. Totalul investiţilor se ridică la suma de 168.000.000 lei, dintre 
care cele mai importante sunt: Proiectul ISPA – 62 mil; reabilitare sistem de termoficare – 54.8 
mil cu 36,8 mil din programul „Utilităţi şi mediu”şi 18 mil din obligaţiuni; utilităţi, canalizare, 
alimentare cu energie electrică Cartierul Tineretului – 9,9 mil din care 2,9 mil din fonduri proprii 
şi 6,9 mil din obligaţiuni; finalizare blocuri 20,21,22 Cartier Obcini – 7 mil lei din care 3,4 mil 
din fonduri proprii şi 3,6 mil din obligaţiuni, reabilitare apă str. Cernăuţi – 700.000 lei din 
obligaţiuni pentru apa şi canalizare; extindere reţele de apă şi canalizare str. Gr. Alex. Ghica 1,1 
mil din care 1 mil de la bugetul de stat şi 100.000 lei din obligaţiuni; extindere reţele gaze 
naturale presiune redusă Burdujeni – Sat – din obligaţiuni municipale 1,5 mil; reabilitare Parc 
Central – 16.52 mil din care 500.000 lei de la bugetul de stat şi 852.000 lei de la bugetul local; 
reabilitare Patinoar etapa a II a – 350.000 lei de la bugetul local; mansardare blocuri ANL 
Privighetorii – 1,1 mil din bugetul local; Cimitir Cartier Burdujeni – 1,36 mil din bugetul local; 
reţele de alimentare cu energie electrică şi iluminat public Spitalul de Urgenţă – 200.000 lei din 
bugetul local; modernizare staţii de autobuz – 1 mil lei din bugetul local; reabilitare Cinema 
Burdujeni, transformare în sediu microprimărie – 900.000 lei din bugetul local; Grădiniţă cu 
program normal Obcini – 800.000 lei din bugetul local; Grădiniţă cu program prelungit Obcini – 
500.000 lei din bugetul local; Monumentul eroilor – 300.000 lei lei din bugetul local; Reabilitare 
Cantină de ajutor social – 524.000 lei din care 201.000 lei de la bugetul de stat şi 323.000 lei din 
bugetul local; amenajare bază agrement, studiu de fezabilitate, caiet de sarcini – 70.000 lei din 
bugetul local; amenajare locuri noi de joacă – 500.000 lei din bugetul local; cadastru imobiliar – 
1 mil lei din bugetul local; documentaţii tehnico – economice şi proiecte finanţate cu fonduri din 
Programul Operaţional Regional – 4,24 mil lei din care 3,28 mil lei de la bugetul de stat şi 
960.000 lei din bugetul local; modernizare Bazar şi Alee comercială din Piaţa „George Enescu” 
lucrări finanţate cu fonduri din veniturile extrabugetare de la Direcţia Administraţia Pieţelor – 
4,53 mil lei din care pentru modernizare Bazar – 3,9 mil lei şi modernizare Alee comercială din 
Piaţa „George Enescu” – 632.000 lei şi 5,2 mil lei pentru realizarea studiilor de fezabilitate. În 
ceea ce priveşte încasările aferente anul 2007 au fost cu 350 mld lei ROL în plus faţă de anul 
2006 deşi gradul de execuţie bugetară în anul 2007 este mai mic, respectiv 80% faţă de 82% în 
anul 2006.  

 
Dl Iosub întreabă dacă s-a realizat o suplimentare în cazul reabilitării str. Cernăuţi dat 

fiind faptul că din obligaţiuni este prevăzută suma de 7,4 mil lei, iar în buget este prevăzută suma 
de 700.0000 lei. 

 
Dl Primar precizează că suma prevăzută în buget de 700.000 lei este afectată lucrărilor 

care se află în curs de derulare – apă şi canalizare. 
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Dl Iosub menţionează că diferenţe între sumele prevăzute pentru obiectivul extindere 
reţea de gaze naturale. 

 
Dl Primar precizează că acesea se datorează faptului că trebuie luată în calcul 

posibilitatea  realizării întregii acţiuni de către Primărie în funcţie de cum se va încheia 
contractul de E. ON. 

 
Dl Iordache întreabă care este lista cu străzile ce urmează a fi reparate. 

 
Dl Primar precizează că pentru acest obiectiv de investiţii este alocată suma de 160 mld 

lei şi vizează următoarele activităţi: covoare asfaltice – străzile : Ştefan Dracinschi, Prunului, 
Dimitrie Dan, Oituz, Petru Rareş, Dragoş Vodă, Armenească, Ion Creangă, Univeristăţii, Samoil 
Isopescu, Ştefăniţă Vodă, 6 Noiembrie (continuare), Mirăuţi (continuare), Luca Arbore, Ştefan 
Tomşa, Ştefan Dracinschi 2, Bradului, Grigore Ureche, Ion Neculce, Bogdan Vodă, în Cartierul 
Obcini – străzile: Măgurei, Victoriei, Viitorului, Slătioarei, Bistriţei, Castanilor, Duzilor, 
Mesteacănului, în Cartierul George Enescu – străzile: Scurtă, Zorilor, Teilor, Saturn, Venus; în 
Cartierul Burdujeni – străzile: Eroilor, Păcii, Muncii, Prieteniei, Avântului, Brânduşei, 
Rândunicii, Aurora, Amugului, Bazelor, Iacob Zadik, Grigore Antipa, Cuza Vodă; în Cartierul 
Iţcani – străzile: Aurel Vlaicu (continuare), Ion Luca Caragiale, Slt. Turturică, 28 Noiembrie, 
Micşunelelor, Stadionului, Pasaj Iţcani, Zefirului. Plombări vor fi realizate la străzile: Ilie Ilaşcu, 
Zamcei, Brădetului, Mitropoliei, Trandafirilor, Atanasie Crimca, Vasile Bumbac, Ştefan cel 
Mare, Tudor Vladimirescu, Calea Burdujeni, Biruinţei, Aron Pumnul şi Mitocului. Trotuare cu 
pevele – străzile: Corneliu Coposu, Gavril Tudoraş, Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, Nicolae 
Bălcescu şi George Enescu. Balastări – străzile: Cartierul Iţcani: Câmpului, Constantin Moraru, 
Alexandru Vlahuţă, Grigore Cobălescu, Emil Racoviţă, Lipoveni, Cartierul Burdujeni: Lev 
Tolstoi, Tiberiu Popeea, Plevnei, Pictor Panaiteanu, Dobrilă Eugen, Crângului, Ştefan Luchian, 
Căpitan Grigore Andrei. În Cartierul Burdujeni Sat urmează să fie realizate lucrări de betonare a 
străzilor însă după extinderea reţelelor de apă şi canalizare. Propune modificarea proiectului de 
buget în sensul includerii propunerilor făcute în şedinţa privind dezbaterea publică a bugetului 
local al municipiului Suceava, respectiv: adresa nr. 3777/2008 aparţinând locuitorilor din 
Cartierul Burdujeni Sat prin care solicită reabilitarea reţelelor stradale - străzile: Dobrilă Eugen, 
Făgetului, Molidului; adresa nr. 3771/2008 aparţinând cetăţenilor din Cartierul Iţcani privind 
reabilitarea reţelelor stradale şi introducerea canalizării pe străzile: Voievidca, Merilor, Perilor – 
obiectiv ce va fi realizat în etapa a II a prin Proiectul ISPA; adresa Asociaţiei de proprietari nr. 
26 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 17/2008 prin care se solicită 
reabilitarea aleii care face legătura între strada Samoil Isopescu şi Punctul Termic „Tudor 
Vladimirescu”; adresa SC Rulexim prin care solicită extinderea canalizării în zona show – room 
– urilor de pe E 85, adresă care nu se încadrează în prevederile legale dat fiind faptul că acei 
agenţi conomici plătesc taxele şi impozitele la Comuna Moara şi adresa Asociaţiei „Gospodarul” 
Iţcani înregistrată sub nr. 1104/2008 prin care solicită monitorizarea lucrărilor cuprinse în 
Programul ISPA prin Proiectul „Reabilitare şi optimizarea reţelelor de alimentare cu apă – canal 
şi modernizarea staţiei de epurare (străzile: Eracle Porumbescu, 28 Noiembrie, Micşunelelor, 
Stadionului, Depoului), obiectiv ce va fi realizat în etapa a II a prin Programul ISPA. 

 
Dl Iordache propune trei amendamente, astfel: 
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 1. includerea în lista cu străzile ce urmează a fi asfaltate a următoarelor străzi: Cartierul 
Burdujeni – str. Jean Bart, Cartierul Zamca – str. Vişinilor, Cartierul Obcini – str. Bistriţei şi 
Fântâna Albă, Cartierul Iţcani – str. Decebal. 
 2. includerea în buget a următoarelor locuri de joacă: în zona Fabricii Străduinţa, în 
Cartierul Burdujeni – în zona str. Iacob Zadik, în Cartierul George Enescu – amenajare parc de 
distracţii pentru copii. 
 3. cofinanţarea proiectului transfrontalier România – Ucraina în care este implicat 
Colegiul Naţional de Informatică „ Spiru Haret”, respectiv Proiectul “People to people”, cu suma 
de aprox 5.000 euro, deci 20.000 lei. 
 

D-na Elisabeta Văideanu  precizează că în bugetul municipiului Suceava este prevăzută 
suma de 20.000 lei pentru cofinanţarea acestui proiect. 

 
Dl Iordache retrage amendamentul privind Proiectul “People to people”. 
 
Dl Primar precizează că locurile de joacă nu au putut fi incluse în buget datorită faptului 

că se află în derulare un studiu de fezabilitate pentru stabilirea unei strategii în acest sens la 
nivelul întregului  municipiu. 

 
Dl Cosmulese ridică problema necesităţii realizării lucrărilor de canalizare pluvială pe str. 

Victoriei, în porţiunea paralelă cu satul şi cu blocurile de la Autoservice şi pană la blocul IRE şi 
solicită amanarea reparaţiei acestei porţiuni până la realizarea lucrărilor de canalizare. În ceea ce 
priveşte str. Măgurei propune studierea posibilităţii lărgirii acesteia pentru a face faţă traficului 
existent, precum şi necesitatea rezolvării problemei tirurilor care parchează pentru 
aprovizionarea supermarketului Metro. Propune un amendament concret în sensul alocării sumei 
de 500.000 lei pentru construcţie şi 200.000 lei pentru despăgubirea proprietarului prin 
expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru amenajarea drumului în zona Maraton. 
Reformulează amendamentul şi propune alocarea sumei de 500.000 lei pentru despăgubirea 
proprietarului construcţiei. 

 
Dl Iosub  propune ca amendament şi includerea următoarelor străzi: Gherasim Buliga, 

Aurel Vlaicu şi Bazelor. 
 
Dl Primar precizează că străzile Aurel Vlaicu şi Bazelor sunt incluse în lista străzilor ce 

urmează a fi reparate. 
 
Dl Barbă propune cinci amendamente, astfel: 
- suplimentarea sumei prevăzute pentru Şcoala nr. 9 “Ion Creangă” cu 40.000 lei pentru 

construirea unei aule;  
- suplimentarea sumei prevăzute pentru Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară cu 15.000 

lei pentru lucrări de întreţinere, reparaţii şi reabilitare termică cămin; 
- suplimentarea sumei prevăzute pentru Liceul cu Program Sportiv cu 130.000 lei, care 

potrivit HG nr. 1447/2007 şi a Normelor financiare privind activitatea sportivă pentru finanţarea 
funcţionării celor 16 echipe de juniori care participă la Campionatul Naţional; 

- suplimentarea sumei prevăzută pentru handbal cu 50.000 lei;    
- suplimentarea sumei prevăzută pentru atletism cu 15.000 lei; 
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Dl Vasiliu propune un amendament în sensul suplimentării sumei prevăzute pentru rugby 

cu 50.000 lei motivat şi de faptul că se împlinesc anul acesta 45 de ani de performanţă a clubului 
municipal. Pentru viitoarele rectificări de buget propune a se avea în vedere şi următoarele 
obiective: Şcoala Generală nr. 8 – sală de sport, cantină, teren sport şi schimbare acoperiş; 
construirea unei săli de gimnastică la Şcoala gen. nr. 1; acoperirea părţii din spate a Pieţei 
Agroalimentare Centrale; continuarea pavelării trotuarului şi a parcării din faţa magazinului 
Bucovina.    

 
Dl Primar  precizează că în ceea ce priveşte aceste propuneri vor fi realizate studii care vor 

fi prezentate Ministerului Educaţiei, iar în ceea ce priveşte Piaţa Centrală, aceasta va fi reabilitată 
după modernizarea bazarului şi a aleii comerciale din Piaţa George Enescu. 

 
Dl Bilius propune patru amendamente: 
- suplimentarea sumei prevăzute pentru “Alte ramuri” cu suma de 10.000 lei; 
-  suplimentarea sumei prevăzute pentru“Lupte” cu suma de 10.000 lei; 
- alocarea sumei de 10.000 lei pentru “Baschet”; 
- suplimentarea sumei prevăzute pentru “Planorism, aeromodelism” cu suma de 20.000 lei, 

dat fiind faptul că sunt două secţii sportive diferite.  
 
Dl Cosmulese solicită a se avea în vedere amplasarea unui semafor în Cartierul Obcini – 

zona Metro. 
 
Dl Steiciuc propune un amendament în sensul schimbării poziţiei 103 – “Studiu trafic – 

zonă centru” cu “Studiu soluţionare trafic municipiul Suceava” şi alocarea sumei de 350.000 lei 
pentru acest fapt. 

 
Dl Iosub propune alocarea sumei de 200.000 lei pentru amenajarea unui teren de sport la 

Colegiul “Spiru Haret”. 
 
Dl Bosancu ridică o serie de probleme astfel: lipsa apei şi a canalizării în Cartierul 

Burdujeni şi Iţcani, lipsa reţelelor de gaze naturale presiune redusă în Cartierul Burdujeni Sat, 
imposibilitatea tehnică a realizării şanţurilor de drenare pe str. Dobrilă Eugen, iar în ceea ce 
priveşte modernizarea bazarului, propune îmbunătăţirea condiţiilor celor ce-şi desfăşoară 
activitatea în Bazarul Suceava.   

 
Dl Primar precizează că aceste obiective de investiţii urmează a fi realizate. 
 
D-na Mandachi consideră că este necesară distribuirea de invitaţii către agenţii economici 

plătitori ai taxei pentru susţinerea activităţii sportive la evenimentele legate de această activitate 
şi propune două amendamente: 

- suma de 45.000 lei din amendamentele propuse anterior  pentru ramurile sportive să fie 
alocată Clubului Sportiv Municipal pentru a fi împărţite după necesităţile fiecărei ramuri; 

- dublarea sumei de la 10.000 lei la 20.000 lei alocată pentru servicii la domiciliu pentru 
persoane cu dizabilităţi. 
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D-na Săndulescu propune un amendament în sensul majorării Fondului de rezervă aflat la 
dispoziţia Consiliului Local de la 0,45% la 1% în contextul în care limita maximă prevăzută de 
lege este de 5% pentru a nu mai fi făcute amendamente, sumele să fie alocate din acest fond. De 
asemenea întreabă ce înseamnă reactualizare PUZ E85 în situaţia în care a fost realizat PUZ în 
zona Metro pentru care municipalitatea a plătit 300 mil lei, se reface acest studiu şi consideră că 
aceasta este modalitatea prin care se vor realiza căile de acces fără ca proprietarii de terenuri din 
zona Metro să doneze teren în acest sens. 

 
Dl Jitariuc menţionează că este vorba de PUZ din zona Metro însă în contextul 

modificărilor din punct de vedere urbanistic intervenite. 
 
Dl Primar precizează că fondul rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Local nu a fost 

folosit nici anul trecut şi consideră oportun procentul de 0.45% în contextul în care se fac 
amendamete de suplimentare.  

 
D-na Săndulescu retrage amendamentul. 
 
Dl Vătafu solicită prezentarea în Conisliul Local al municipiului Suceava a unui raport 

scris referitor la PUZ Metro / E85. 
 
Dl Jescu propune montarea unui semafor pe strada Dornelor pentru fluidizarea traficului la 

intrarea şi ieşirea din Cartierul Obcini. 
 
Dl Primar precizează că potrivit Studiilor de circulaţie existente distanţa este prea mică, 

soluţia în aces caz este mutarea semaforului 100 m mai sus. 
 
Dl Donţu propune două amendamente, astfel: 
- alocarea sumei de 100.000 lei pentru reabilitarea Secţiilor de Pediatrie şi Nou – Născuţi 

din cadrul Spitalului Judeţean “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava; 
- alocarea sumei de 100.000 lei pentru reabilitarea trotuarelor din Parcul Universităţii. 
 
Dl Iordache propune alocarea sumei de 100.000 lei pentru amenajarea trotuarelor B-dului. 

Sofia Vicoveanca. 
 
Dl Ciutac Lazăr – reprezentant al locuitorilor din zona B-dului. Sofia Vicoveanca 

prezintă o petiţie înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 3/09.01.2008 
anexată la mapă, prin care solicită amenajarea trotuarelor din zonă. 

 
Dl Primar precizează că urmează a fi amenajate trotuarele aflate în raza administrativ 

teritorială a municipiului Suceava nu şi cele care aparţin de Comuna Moara. 
 
Dl Bosancu consideră necesară pavelarea trotuarului de pe str. Calea Unirii. 
 
Se supun la vot amendamentele propuse: 
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Amendamentul propus de d-na Mandachi, respectiv sumele propuse pentru ramurile de 
sport să fie alocate Clubului Sportiv Municipal pentru ca acesta să le rapartizeze după 
necesităţile fiecărei ramuri. 

 
Dl Secretar precizează că potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul fondurilor 

nerambursabile nu perimite acest fapt, fiecare ramură sportivă urmează să organizeze licitaţii 
pentru utilizarea sumelor. 

 
1. Se supune la vot primul amendament propus de dl. Iordache, respectiv includerea în lista 

străzilor ce urmează a fi asfaltate a următoarelor străzi: Cartierul Burdujeni – Str. Jean Bart, 
Cartierul Zamca – Str. Vişinilor, Cartierul Obcini – str. Bistriţei şi Fântâna Albă, Cartierul Iţcani 
– Str. Decebal. 

 VOT: DA - 22    
Amendamentul a trecut. 
 
2. Se supune la vot al doilea amendament propus de dl. Iordache, respectiv includerea în în 

buget a spaţiilor de joacă, astfel: Zona Fabricii Străduinţa, Cartierul Burdujeni zona str. Iacob 
Zadik, Cartierul George Enescu – amenajare parc distracţii pentru copii. 

 VOT: DA - 22   
Amendamentul a trecut. 
 
3. Se supune la vot amendamentul propus de dl Cosmulese, respectiv alocarea sumei de 

500.000 lei pentru despăgubirea proprietarului pentru expropriere pe cauză de utilitate publică 
str. Victoriei pentru amenajarea drumului în zona Maraton.  

VOT: DA – 20 
          ABŢ - 2   

Amendamentul a trecut. 
 
4. Se supune la vot primul amendament propus de dl Iosub, respectiv alocarea sumei de 

200.000 lei pentru amenajarea unui teren de sport la Colegiul Naţional de Informatică “Spiru 
Haret”.  

VOT: DA – 20 
           ABŢ - 2 

Amendamentul a trecut. 
 

5. Se supune la vot al doilea amendament propus de dl Iosub, respectiv includerea în lista 
străzilor ce urmează a fi asfaltate a străzii Gherasim Buliga.  

VOT: DA – 22 
Amendamentul a trecut. 
 

6. Se supune la vot primul amendament propus de dl Barbă, respectiv suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Şcoala nr. 9 “Ion Creangă” cu 40.000 lei pentru construirea unei aule.  

VOT: DA – 20 
           ABŢ - 2 

Amendamentul a trecut. 
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7. Se supune la vot al 2 lea amendament propus de dl Barbă, respectiv suplimentarea sumei 
prevăzute pentru  Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară cu 15.000 lei pentru lucrări de 
întreţinere, reparaţii şi reabilitare termică cămin. 

VOT: DA – 21 
           ABŢ - 1 

Amendamentul a trecut. 
 

8. Se supune la vot al 3 lea amendament propus de dl Barbă, respectiv suplimentarea sumei 
prevăzute pentru Liceul cu Program Sportiv cu 130.000 lei, care potrivit HG nr. 1447/2007 şi a 
Normelor finaciare privind activitatea sportivă pentru finanţarea funcţionării celor 16 echipe de 
juniori care participă la Campionatul Naţional . 

VOT: DA – 21 
           ABŢ - 1 

Amendamentul a trecut. 
 

9. Se supune la vot al 4 lea amendament propus de dl Barbă, respectiv suplimentarea sumei 
prevăzute pentru “Handbal” cu 50.000 lei. 

VOT: DA – 22 
Amendamentul a trecut. 
 

10. Se supune la vot al 5 lea amendament propus de dl Barbă, respectiv suplimentarea 
sumei prevăzute pentru “Atletism” cu 15.000 lei. 

VOT: DA – 20 
          ABŢ - 2 

Amendamentul a trecut. 
 

11. Se supune la vot amendamentul propus de dl Vasiliu, respectiv suplimentarea sumei 
prevăzute pentru “Rugby” cu 50.000 lei. 

VOT: DA – 20 
          ABŢ - 2 

Amendamentul a trecut. 
 

12. Se supune la vot primul amendament propus de dl Bilius, respectiv suplimentarea 
sumei prevăzute pentru “Lupte” cu 10.000 lei. 

VOT: DA – 22          
Amendamentul a trecut. 
 

13. Se supune la vot al 2 lea amendament propus de dl Bilius, respectiv suplimentarea 
sumei prevăzute pentru “Baschet” cu 10.000 lei. 

VOT: DA – 21 
          ABŢ - 1          

Amendamentul a trecut. 
 

14. Se supune la vot al 3 lea amendament propus de dl Bilius, respectiv suplimentarea 
sumei prevăzute pentru “Planorism / Aeromodelism” cu 20.000 lei. 

VOT: DA – 22 
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Amendamentul a trecut. 
 

15. Se supune la vot al 4 lea amendament propus de dl Bilius, respectiv suplimentarea 
sumei prevăzute pentru “Alte ramuri” cu 10.000 lei. 

VOT: DA – 16 
          ABŢ - 6          

Amendamentul a trecut. 
 

16. Se supune la vot amendametul propus de dl Steiciuc, respectiv alocarea sumei de 
350.000 lei pentru  “Studiu soluţionare trafic municipiul Suceava”. 

VOT: DA – 22 
Amendamentul a trecut. 
 
17. Se supune la vot amendametul propus de d-na Mandachi, respectiv suplimentarea 

sumei prevăzute pentru servicii la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi cu 10.000 lei. 
VOT: DA – 22 

Amendamentul a trecut. 
 

18. Se supune la vot primul amendament propus de dl Donţu, respectiv alocarea sumei de 
100.000 lei pentru reabilitarea Secţiilor de Pediatrie şi Nou – Născuţi din cadrul Spitalului 
Judeţean “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.  

VOT: DA – 20 
           ABŢ - 2 

Amendamentul a trecut. 
 

19. Se supune la vot al 2 lea amendament propus de dl Donţu, respectiv alocarea sumei de 
100.000 lei pentru reabilitarea trotuarelor din Parcul Universităţii.  

VOT: DA – 21 
           ABŢ - 1 

Amendamentul a trecut. 
 

20. Se supune la vot amendametul propus de dl Iordache, respectiv alocarea sumei de 
100.000 lei pentru amenajarea trotuarelor B-dului. Sofia Vicoveanca.   

VOT: DA – 20 
           ABŢ - 2 

Amendamentul a trecut. 
 

Dl Primar precizează că urmare a faptului că în şedinţa Consiliului Judeţean s-a diminuat 
suma prevăzută iniţial cu 100.000 lei, propune păstrarea nivelului de venituri şi creşterea 
prognozei de încasare la impozitul pe clădiri cu 100.000 lei deci se modifică de la rândul 4.02.04 
la rândul 02.07.01 cu 100.000 lei.   

VOT: DA – 22 
Propunerea a fost aprobată. 
 
Dl Steiciuc propune un amendament – alocarea sumei de 300.000 lei pentru schimbarea 

acoperişului Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”. 
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21. Se supune la vot amendamentul propus de dl. Steiciuc, respectiv alocarea sumei de 

300.000 lei pentru schimbarea acoperişului Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”.  
VOT: DA – 22 

Amendamentul a trecut. 
 
Dl Primar precizează că toate amendamentele votate repretintă suma de 2.010.000 lei şi 

propune ca această sumă să fie luată de la Cap. 8.02 Combustibili şi energie, subvenţii pentru 
acoperirea diferenţelor de preţ, cod 40.03. 

VOT: DA – 22 
Propunerea a fost aprobată. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 21de amendamente şi 2 propuneri 

votate:  
VOT: DA – 22 

 
Hotărârea a fost aprobată. 
 
Pauză 10 minute. 
Se reiau lucrările şedinţei. 
 
 
 Dl Seredenciuc aduce în atenţia consilierilor locali modul defectuos în care s-a 
desfăşurat şedinţa Consiliului Judeţean în care s-a aprobat bugetul la nivelul judeţului Suceava şi 
doreşte să dea citire unui protest formulat în acest sens, din partea consilierilor PDL. 
 
 Dl Vătafu îi sugerează d-lui Seredenciuc să dea citire acestui protest în cadrul Punctului 
Diverse. 
 
 
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind utilizarea în cursul anului 2008 a 
disponibilităţilor fondului de rulment constituit la finele anului 2007 - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că potrivit Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006 acest fond 
poate fi cheltuit cu aprobarea Consiliului Local pentru acoperirea golurilor de casă. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism – discuţii în plen. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 VOT: DA – 22 
 

Hotărârea a fost aprobată. 
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PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr. 358/2006 privind 
reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului 
Suceava, operatorului de transport S.C. TPL S.A. Suceava – iniţiatori consilierii locali: dl. 
Virginel Iordache şi dl. Ovidiu – Liviu Donţu; 
 
 Dl Donţu precizează că acest proiect de hotărâre are consecinţe sociale astfel încât un 
număr de 22.600 de pensionari cu pensii al căror cuantum nu depăşeşte suma de 1.000 lei vor 
beneficia de gratuitate la transportul în comun. 
 
 Dl Primar precizează că trebuie făcute două modificări în cadrul acestui proiect de 
hotărâre, respectiv tariful social să se stabilească la nivelul de 15 lei şi prelungirea contractului 
până la data de 31.12.2008. 
 
 Dl Donţu preia ca amendamente propunerile d-lui Primar. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism – discuţii în plen. 

 
D-na Iordăchel propune înlocuirea în cadrul art.1  al hotărârii a sintagmei „de la care” cu 

sintagma „până la care”. 
 
Se supune la vot propunerea ca contractul să opereze până în data de 31.12.2008. 

VOT: DA – 22 
 

Se supune la vot propunerea ca tariful social să fie stabilit la nivelul sumei de 15 lei. 
VOT: DA – 22 

 
 Se supune la vot propunerea d-nei Iordăchel de înlocuire în cadrul art.1  al hotărârii a 
sintagmei „de la care” cu sintagma „până la care” 

VOT: DA – 22 
 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele votate. 
 VOT: DA – 22 

 
Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Comandor(r) Ganea 
Constantin Sergiu constând în o statuetă din ipsos ars patinată bronz, cu dimensiunile 
80x60x20 cm, reprezentând pe Ştefan cel Mare pe cal – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism – discuţii în plen. 
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 Dl Primar precizează că această statuie este una reprezentativă pentru municipiul 
Suceava, a fost realizată în anul 1976 de către Gheorghe Rădulescu şi va fi montată în holul 
Primăriei municipiului Suceava şi va fi dezvelită în data de 8 februarie 2008 când vor începe 
festivităţile de celebrare a 620 de ani de la atestarea documentară a Sucevei şi a Cetăţii de Scaun.   
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
 VOT: DA – 22 

 
Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
 
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  Plan 
Urbanistic de Detaliu – solicitant Iriciuc Paul - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret şi 
Comisia de cultură – discuţii în plen. 

 
D-na Săndulescu propune amânarea acestor proiect de hotărâre până la definitivarea 

PUZ în Zona Lanişte. 
 
Dl Steiciuc precizează  că prin Certificatul de Urbanism s-a solicitat avizul proiectantului 

PUZ – ului din Zona Lanişte. 
 
D-na Viceprimar precizează că toate aceste documentaţii sunt avizate de specialişti în 

domeniu, respectiv Comisia Tehnică, proiectantul PUZ – ului din zona Lanişte şi Comisia de 
Urbanism, iar avizul Proiect Bucovina, proiectantul PUZ – ului din zona Lanişte reprezintă o 
măsură de protecţie luată în plus, avizul implică răspunderea proiectantului. 

 
Dl Iordache consideră oportuna realizarea acestor construcţii dat fiind faptul că POT este 

de 20%, construcţia urmează a fi realizată pe teren proprietate privată şi există şi avizul 
proiectantului. 

 
Dl Jitariu precizează că suprafaţa este mică, însă accesul urmează a se face de pe terenul 

propriu. 
 
Se supune la vot amedamentul d-nei Săndulescu de amânare acestor proiecte de hotărâre:  

VOT: DA – 4 
           NU -  8 
        ABŢ – 10 

 Amendamentul nu a treecut 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată 

 VOT: DA – 18 
           ABŢ - 4 
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Hotărârea a fost aprobată. 

 
PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  Plan 
Urbanistic de Detaliu – solicitant Iriciuc Titi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret şi 
Comisia de cultură – discuţii în plen. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

 VOT: DA – 18 
           ABŢ - 4 

 
Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  Plan 
Urbanistic de Detaliu – solicitant Socoliuc Marius Constantin - iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela 
Zarojanu; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret şi 
Comisia de cultură – discuţii în plen. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

 VOT: DA – 16 
           ABŢ - 6 

 
Hotărârea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  Plan 
Urbanistic de Detaliu – solicitant Organizaţia Religioasă – Martorii lui Iehova - iniţiatori 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na 
Angela Zarojanu; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de cultură – 
discuţii în plen. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

 VOT: DA – 20 
           ABŢ - 2 

 
Hotărârea a fost aprobată. 
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PUNCTUL 10  Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism  Plan 
Urbanistic Zonal – solicitanţi S.C. BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L. şi S.C. CONSUC 
S.A. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 
Suceava – d-na Angela Zarojanu; 
 

Comisia economică şi Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre, 
Comisia de cultură şi Comisia de tineret – discuţii în plen. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

 VOT: DA – 21 
           ABŢ - 1 

 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a achiziţionării în 
vederea transformării în grădiniţă de copii a imobilului proprietate a S.C. ICHIM SERV 
S.R.L. situat în Suceava, cartier Obcine – Piaţa Agroalimentară Obcine – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava;  
 
 Dl Primar precizează că aceasta este singura posibilitate de a amenaja o Gradiniţă cu 
program prelungit în Cartierul Obcini, motiv pentru care este necesară constituirea unei comisii 
care să analizeze oportunitatea achiziţionării acestui imobil. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism şi Comisia de cultură – discuţii în plen. 

 
Dl Barbă precizează că este necesară realizarea unui studiu în vederea construirii unui 

Grădiniţe cu program prelungit în Cartierul Obcini, deoarece din discuţiile purtate cu specialiştii 
din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi Primăriei a rezultat faptul că în spaţiul ce face 
obiectul acestui proiect de hotărâre pot fi amenajate două sau trei grupe soluţie ce nu rezolvă 
necesarul de locuri în grădiniţă pentru Cartierul Obcini. Soluţia în acest caz este fie realizarea 
unui recensământ pentru determinarea numărului copiilor de vârstă preşcolară din Cartierul 
Obcini, demolarea construcţiei existente şi construirea unei Grădiniţe cu program prelungit care 
să asigure necesarul de locuri pentru copii, fie găsirea de alte locaţii pentru construirea unei 
asemenea Grădiniţe.    

 
Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre rezolvă parţial situaţia lipsei 

grădiniţelor în Cartierul Obcini, însă ulterior această clădire poate fi extinsă. 
 
Dl Steiciuc precizează că nu există altă posibilitate pentru amenajarea unei Grădiniţe cu 

program prelungit şi propune pe dl Cosmulese să facă parte din Comisia  care să analizeze 
oportunitatea achiziţionării acestui imobil. 

 
Dl Cosmulese propune din partea Comisiei de servicii pe dl Jescu. 
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Dl Iordache precizează că Inspectoratul Şcolar Judeţean realizează periodic 

recensăminte ale copiilor preşcolari, iar amânarea acestei probleme duce la nerezolvarea ei, 
Spaţiul respectiv nu asigură necesarul de locuri pentru copii, însă trebuie avute în vedere două 
aspecte, pe de o parte posibilitatea extinderii grădiniţei şi pe de altă parte Proiectul de lege a 
învăţământului propune preluarea grupei pregătitoare de către învăţământul primar. Propune pe 
d-na Mandachi. 

 
D-na Viceprimar menţionează că aceasta este singura soluţie pentru amenajarea unei 

Grădiniţe în Cartierul Obcini. 
 
Dl Donţu propune pe dl Vătafu. 
 
Dl Steiciuc propune pe dl Barbă. 
 
Se votează secret propunerile făcute: 
 

- dl Cosmulese : VOT: DA - 21 
                                      ABŢ - 1     
 
- dl Jescu : VOT: DA - 18 
                               NU - 1 
                              ABŢ -3    
  
- d-na Mandachi : VOT: DA - 20 
                                          ABŢ – 2 
 
- dl Vătafu : VOT: DA - 18 
                                 NU - 1 
                                ABŢ -3    
 
- dl Barbă : VOT: DA - 13 
                               NU - 4 
                              ABŢ -5 
 

Comisia care va analiza oportunitatea achiziţionării imobilului proprietate a S.C. 
ICHIM SERV S.R.L. situat în Suceava, cartier Obcine – Piaţa Agroalimentară Obcine în 
vederea transformării  în grădiniţă de copii este formată din: 

 
1. Ion Lungu – Primar – Preşedinte 
2. Florin Cerlincă – Director executiv – membru 
3. Mihail Jitariuc – Director executiv – membru 
4. Elisabeta Văideanu – Director executiv – membru 
5. Paul Iftimie - Şef serviciu – membru 
6. Margareta Isăilă – Şef serviciu - membru 
7. Gheorghe Cosmulese - consilier local – membru 
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8. Aurel Jescu - consilier local – membru 
9. Jeni Mandache - consilier local – membru 
10. Radu Florin Vătafu - consilier local – membru 
11. Neculai Barbă - consilier local – membru 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile votate 

 VOT: DA – 21 
           ABŢ - 1 

 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii în vederea 
clarificării situaţiei patrimoniale şi economico – financiare dintre S.C. Termica S.A. 
Suceava şi municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;  
 
 Dl Primar precizează că este necesară constituirea unui Comisii în vederea clarificării 
situaţiei patrimoniale şi economico – financiare dintre S.C. Termica S.A. Suceava şi municipiul 
Suceava în perspectiva privatizării S.C. Termica S.A., a atragerii de sume de bani de la Guvern 
pentru reabilitarea reţelei de termoficare dar şi dat fiind faptul că începând din 01.01.2009 
problema termoficării cade doar în sarcina Consiliului Local.  
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism – discuţii în plen. 

 
Dl Steiciuc propune ca din această comisie să facă parte consilierii locali membri în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la  SC Termica SA Suceava. 
 
Dl Cosmulese propune din partea Comisiei de servicii pe dl Vătafu. 
 

 Dl Jitariu precizează că dat fiind faptul că raportul întocmit de această comisie va fi 
supus aprobării AGA la SC Termica SA şi apoi Consiliului Local, oportun ar fi ca consilierii 
locali membri în AGA la SC Termica SA să nu facă parte din Comisia constituită în vederea 
clarificării situaţiei patrimoniale şi economico – financiare dintre S.C. Termica S.A. Suceava şi 
municipiul Suceava. 
 
 D-na Mandachi propune pe dl Iordache şi pe dl Donţu. 
 
 Dl Caşu propune ca dl Vătafu să fie desemnat în această Comisie din partea SC Termica 
SA Suceava. 
 
 Dl Primar precizează că din partea SC Termica SA au fost desemnaţi dl Constantin 
Plăcintă – director general, d-na Elisabeta Vlăgea – director economic şi dl. Gheorghe Bandol – 
şeful Serviciului juridic, însă din eroare aceste propuneri nu au fost trecute în proiectul de 
hotărâre. 
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 D-na Săndulescu propune pe dl Seredenciuc şi întreabă dacă terenurile sunt incluse în 
capitalul social al SC Termica SA şi întreabă dacă procesele intentate în acest sens s-au încheiat. 
 
 Dl Primar precizează că toate terenurile cu excepţia celui aferent sediului administrativ 
şi a CAF – uri sunt intabulate pe Municipiului Suceava, referitor la procese Termica le-a pierdut, 
terenurile sunt ale municipalităţii şi nu pot fi incluse în capitalul social al societăţii.   
 
 D-na Badrajan propune pe dl Jitariu. 
 
 Dl Steiciuc precizează referitor la problema terenurilor de la SC Termica SA faptul că 
aceste terenuri sunt înregistrate în capitalul social pentru ca în mandatul trecut când s-a facut 
trecerea de la Consiliul Local către SC Termica SA aceasta s-a facut cu tot cu teren, dar 
nespecificând în Statutul societăţii că terenurile sunt trecute cu drept de intabulare, ele au fost 
înregistrate cu drept de folosinţă.    
 

Se votează secret propunerile făcute: 
 

- dl Vătafu : VOT: DA - 17 
                                 NU - 2 
                                ABŢ- 3     
 
- dl Iordache : VOT: DA - 18 
                                     NU - 2 
                                    ABŢ -2  
 
- dl Donţu : VOT: DA - 18 
                                ABŢ -4  
 
- dl Seredenciuc : VOT: DA - 10 
                                          NU - 3 
                                         ABŢ -9 – propunerea nu a fost aprobată 
 
- dl Jitariu : VOT: DA - 18 
                                ABŢ -4 
 
 D-na Mandachi propune pe dl Caşu. 
 
- dl Caşu :  VOT: DA - 17 
                               NU - 1 
                              ABŢ -4 
 
 Comisia constituită în vederea clarificării situaţiei patrimoniale şi economico – 
financiare dintre S.C. Termica S.A. Suceava şi municipiul Suceava va avea următoarea 
componenţă: 

12. Ion Lungu – Primar – Preşedinte 
13. Florin Cerlincă – Director executiv – membru 
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14. Mihail Jitariuc – Director executiv – membru 
15. Elisabeta Văideanu – Director executiv – membru 
16. Ioan Floriştean – Şef serviciu - membru 
17. Paul Iftimie - Şef serviciu – membru 
18. Margareta Isăilă – Şef serviciu - membru 
19. Radu Florin Vătafu - consilier local – membru 
20. Virginel Iordache - consilier local – membru 
21. Ovidiu Liviu Donţu - consilier local – membru 
22. Gheorghe Jitariu - consilier local – membru 
23. Cornel Caşu - consilier local – membru 
24. Constantin Plăcintă - reprezentant SC TERMICA SA Suceava 
25. Elisabeta Vlăgea - reprezentant SC TERMICA SA Suceava 
26.  Radu Bandol - reprezentant SC TERMICA SA Suceava 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile votate 

 VOT: DA – 21 
           ABŢ - 1 

 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
Pauză 10 minute. 
 
Se reiau lucrările şedinţei. 
 
 
PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi  S.C. 
E-on Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extindere 
conductă gaze naturale, presiune medie, SRS şi conductă presiune redusă în municipiul 
Suceava, cartier Burdujeni – Sat, judeţul Suceava”, în condiţiile prevederilor contractului 
de asociere prezentat - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest contract de asociere cuprinde un amendament în plus faţă 
de cel discutat iniţial cu SC E-on Gaz Distribuţie SA, în sensul includerii în contract a clauzei 
potrivit căreia părţile îşi înregistrează în patrimoniul propriu  investiţiile realizate, deci 
municipalitatea nu va dona investiţia realizată. În situaţia în care SC E-on Gaz Distribuţie SA nu 
va accepta această clauză va fi iniţiat un proiect de hotărâre prin care municipalitatea va suporta 
costurile obiectivului de investiţii „Extindere conductă gaze naturale, presiune medie, SRS şi 
conductă presiune redusă în municipiul Suceava, cartier Burdujeni – Sat, judeţul Suceava”. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism – discuţii în plen. 
 
 Dl Jitariu intervine cu o recomandare – reflectarea investiţiei în patrimoniul propriu 
prezintă o importanţă mai mică faţă de finalitatea acestei colaborări, respectiv extinderea reţelei 
de gaze naturale în Cartierul Burdujeni Sat. 
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 Dl Steiciuc precizează că problema de legalitate este una sensibilă şi nu se doreşte să se 
ajungă în situaţia actuală a Consiliului Judeţean Suceava cu programul „Utilităţi şi mediu” în 
care partea de transport de gaz fiind făcută de Consiliul Judeţean şi neputând să fie operat pe ea 
decât de SC Transgaz, reţeaua trebuie predată gratuit acestei societăţi, urmând ca creditul să fie 
plătit de Consiliul Judeţean şi exploatarea să fie făcută de SC Transgaz SA.  
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
 VOT: DA – 21 
           ABŢ - 1 

 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către 
E-on Moldova a unei parcele de teren în suprafaţă de 15mp în vederea executării lucrării „ 
Înlocuire PTM 3 Suceava cu post de transformare în anvelopă de beton – PTAb” – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a cererii SC E-
on Moldova de a înlocui un transformator care datorită uzurii tehnice nu corespunde cerinţelor. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism şi Comisia de cultură – discuţii în plen. 
 
 Dl Jitariu consideră că datorită modernizării Cinematografului şi lipsei spaţiului în 
această zonă este necesară mutarea acestui transformator în spatele sau în laterala 
Cinematografului „Modern” şi propune studierea posibilităţii mutării acestuia. 
 
 Dl Steiciuc precizează că trebuie găsită o altă locaţie dat fiind faptul că în caz de avarie 
nu se poate interveni, o soluţie în acest caz este amplasarea PTO lângă Punctul Termic existent.  
 
 Dl Iordache întreabă dacă E-on Moldova este de acord cu această propunere. 
 
 Dl Maxim precizează că acest amplasament este schimbat pentru a treia dată, postul 
metalic provizoriu datează din 1983 şi nu mai corespunde necesarului de electricitate în zonă. În 
prezent zona este periclitată din punct de vedere al aprovizionării cu energie electrică dat fiind 
faptul că existenţa clădirii Eurostela deasupra împiedică intervenţia în caz de avarie. Mergându-
se pe traseul cablelor pentru a se evita tăierea şi manşonarea lor, fapt ce ar reprezenta un punct 
slab în instalaţii, soluţia este rămânerea pe amplasamentul propus, iar dacă documentaţia nu va fi 
realizată până la data de 01.03.2008 investiţia va fi realizată în alt oraş. 
 
 D-na Viceprimar precizează că obiectivul acestui proiect de hotărâre îl constituie 
realizarea unui investiţii de către o societate în favoarea cetăţenilor municipiului Suceava, 
amplasarea în locaţia propusă este soluţia cea mai oportună şi corespunde proiectului de 
modernizare a Cinematografului „Modern”. În situaţia în care acest proiect nu va fi aprobat 
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municipalitatea va trebui să suporte din bugetul propriu costul realizării acestui obiectiv de 
investiţii. 
 
 Dl Steiciuc soluţia de compromis în acest sens este mutarea PTAb mai sus în parcela 
respectivă cu respectarea traseelor cablelor. 
 
 Dl Vătafu solicită pentru clarificări la emiterea Autorizaţiei de Construire să se solicite 
pe lângă avizele necesare şi a unui plan cu amplasarea exactă a clădirii .     
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
 VOT: DA – 19 
           ABŢ - 3 

 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 15  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor 
spaţii de locuit şi a unor spaţii comerciale -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Vătafu propune votarea în bloc a acestui proiect de hotărâre. 

VOT: DA - 15 
                                NU - 4 
                                   ABŢ -3 
 Amendamentul a trecut. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism, Comisia de tineret şi Comisia de cultură – discuţii în plen. 

 
Dl Barbă intrevine cu o observaţie – la art. 10 – spaţiile de parterul blocurilor trebuie să 

fie tratate unitar. 
 
D Steiciuc precizează că în Comisia de urbanism a fost dat aviz favorabil în acest sens cu 

menţiunea ca eventualele solicitări de extinderi să se realizeze la fel cu primele două solicitări 
existente, cele din art. 10, pentru a se crea un caracter unitar.   

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

 VOT: DA – 17 
           ABŢ - 5 

 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără 
licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii 
unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 

urbanism, Comisia de tineret şi Comisia de cultură – discuţii în plen. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

 VOT: DA – 20 
           ABŢ - 2 

 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren 
situate în Suceava str. Ştefan cel Mare fn. şi B-dul. 1 Decembrie 1918 fn – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 
 

Comisia economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisiile de specialitate – 
discuţii în plen. 
 
 Dl Iosub întreabă dacă acest proiect se referă la rulota de îngheţată amplasată în centrul 
oraşului şi menţionează că nu este de acord cu amplasarea de chioşcuri în centrul oraşului.  
 
 Dl Primar precizează că a iniţiat acest proiect de hotărâre ca urmare a multiplelor 
solicitări făcute în acest sens de către proprietar. 
 
 Dl Iordache menţionează că în proiectul de hotărâre nu se regăsesc explicaţiile necesare, 
respectiv în ce constau aceste modernizări de chioşcuri. 
 
 Dl Primar retrage acest proiect de hotărâre. 
 
 
PUNCTUL  18 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren 
situate în Suceava în vederea amplasării unor panouri publicitare şi a unui totem 
publicitar – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism, Comisia de tineret şi Comisia de cultură – discuţii în plen. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

 VOT: DA – 19 
           ABŢ - 3 

 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele de teren proprietate 
privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi – construcţii, către domnii 
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Bilauca Niculae şi Alexandrina, proprietari ai construcţiei – casă de locuit, precum şi a unei 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava către S.C. DEFEL COM 
S.R.L., proprietar al construcţiilor, cu altă destinaţie decât locuinţă, amplasate pe această 
parcelă de teren – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism, Comisia de tineret şi Comisia de cultură – discuţii în plen. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
 VOT: DA – 19 
           ABŢ - 3 

 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei autogări proprietate 
privată, de către S.C. INTERTRANSCOM S.R.L. Iaşi – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 

Comisia economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 3 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 1 abţinere, Comisia de servicii a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre,  Comisia 
de urbanism, Comisia de tineret şi Comisia de cultură – discuţii în plen. 
 
 Dl Jitariu menţionează că susţine desfăşurarea activităţii de transport la nivelul 
municipiului Suceava în condiţii de concurenţă, acest lucru însemnând preţuri mai mici, calitate 
superioară a prestaţiei etc. Sediul în care urmează a funcţiona această autogară este unul 
neadecvat - o casă în care mai funcţionează patru firme, au două camere total improprii, un 
spaţiu de parcare pentru trei maşini care însă nu este accesibil. Volum mare de transport, 
respectiv Suceava – Iaşi 12 perechi de curse pe zi şi alte 5 curse Liteni, Straja, Rădăşeni, 
Bosanci, Fălticeni, se realizează în condiţii neadecvate, îmbarcarea / debarcarea se desfăşoară fie 
în strada Ion Creangă, fie pe platforma de la SC TA SA – zonă rezidenţială foarte aglomerată. În 
aceste condiţii nu poate fi aprobată funcţionarea unei autogări. 
 
 Dl Vătafu consideră această amplasare total nepotrivită datorită nodului de circulaţie 
existent, care nu corespunde din punct de vedere urbanistic fiind reglementată ca zonă 
rezidenţială, o soluţie pentru această zonă o constituie interzicerea traficului greu. 
 
 Dl Vasile Toma – Director executiv SC INTERTRANSCOM S.R.L. Iaşi  precizează că 
înfiinţarea acestei autogări a fost avizată şi de Ministerul Transporturilor, astfel încât toate 
condiţiile cerute sunt îndeplinite, societatea oferind servicii de calitate cu microbuze ce au ca ani 
de fabricaţie 2005 – 2007, nepunându-se problema zgomotului şi a noxelor. Amenajarea 
autogării presupune de fapt modernizarea spaţiului existent prin amenajarea de trei peroane de 
îmbarcare / debarcare, sală de aşteptare, birou de informaţii, spaţiu pentru bagaje, etc, acest fapt 
va duce la fluidizarea traficului în zonă. În ceea ce priveşte vecinii din str. Ion Creangă, în urma 
discuţiilor purtate aceştia au fost de acord cu înfiinţarea acestei autogări.  
 

 26



 Dl Vătafu precizează că nu este de acord cu înfiinţarea autogării în această locaţie 
deoarece ar reprezenta o sursă de poluare şi nici nu se încadrează în funcţiunea zonei respective. 
 
 Dl Jitariu întreabă de ce nu se foloseşte şi în prezent spaţiul din curtea societăţii pentru 
îmbarcare / debarcare. 
 
 Dl Vasile Toma precizează că investiţia pentru amenajarea spaţiului de îmbarcare / 
debarcare s-a justificat prin prelungirea contractului de închireire cu drept de preempţiune la 
cumpărare. 
 
 Dl Caşu precizează că problema este abordată greşit, SC INTERTRANS COM este un 
alt investitor la nivelul municipiului Suceava care va duce la sporirea calităţii transportului de 
călători. 
 
 Dl Primar precizează că nu este de acord cu amplasarea autogării în această locaţie, însă 
Consiliul Local a dat acordul de principiu în acest sens, după care acest investitor a cheltuit 
importante sume de bani pentru obţinerea celorlalte avize. 
 
 Dl Bilius precizează că în oraşele civilizate autogările sunt situate la periferie şi întreabă 
dacă o asemenea locaţie a fost luată în calcul de către investitor. 
 
 Dl Steiciuc consideră că şi autogara SC TA SA trebuie mutată din centrul oraşului, 
această zonă nu este propice pentru funcţionarea autogărilor, însă atât SC TA SA cât şi SC 
INTERTRANSCOM S.R.L. trebuie trataţi în mod unitar atât timp cât au avizele necesare pentru 
funcţionare. 
 
 Dl Iordache precizează că investiţiile la nivelul municipiului Suceava trebuie susţinute, 
municipalitatea având datoria să le pună la dispoziţie facilităţile pentru desfăşurarea activităţii în 
condiţii normale. 
 
 D-na Iordăchel consideră că orice autogară reprezintă o sursă de poluare şi de 
supraaglomerare a traficului, iar centrul oraşului nu reprezină o zonă potrivită pentru amenajarea 
unei asemenea autogări.  
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre  
 VOT: DA – 12 
            NU  - 2 
           ABŢ -8 

 
 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei 
Domeniului Public – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism – discuţii în plen. 

 
Dl Iosub atrage atenţia asupra faptului că s-a omis să se facă menţiunea „Proiect de 

hotărâre”. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre  

 VOT: DA – 22 
             

 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind transformarea în condiţiile legii, a 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 – 22 
             

 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
 D-na Săndulescu solicită să fie învoită 

VOT: DA – 22 
 Prezenţa este de 21 de consilieri locali. 
 
 
PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind transformarea în condiţiile legii, a unui post în 
statul de funcţii al Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor - 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 – 21 
             

 Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 24 Adresa SC Bucovina Ecoterm Gaz SA Suceava înregistrată la Primăria 
municipiului Suceava sub nr. 290137/2007; 
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Comisiile de specialitate sunt de acord cu punctul de vedere exprimat în Raportul 
serviciului de specialitate, Comisia de urbanism – discuţii în plen. 

 
Se supune la vot punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate 

VOT: DA – 21 
 
PUNCTUL 25 Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială înregistrată la Primăria 
municipiului Suceava sub nr. 2.627/21.01.2008; 
 
 Consiliul Local a luat la cunoştinţă cele prezentate. 
 
PUNCTUL 26 Informarea Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava înregistrată la 
Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 387/20.12.2007; 
 

Consiliul Local a luat la cunoştinţă cele prezentate. 
 
 
PUNCTUL 27 Informarea Poliţiei Municipiului Suceava înregistrată la Consiliul Local al 
municipiului Suceava sub nr. 7/17.01.2008; 
 

Consiliul Local a luat la cunoştinţă cele prezentate. 
 
 
PUNCTUL 28 Diverse. 
 
 28.1 
 Dl Vătafu invită consilierii locali să facă propuneri pentru desemnarea preşedintelui de 
şedinţă pentru următoarele trei luni. 
 
 D-na Mandachi propune pe dl Iordache. 
 
 Se votează deschis propunerea făcută 

VOT: DA – 19 
           ABŢ -2 

 Viitorul preşedinte de şedinţă este dl Iordache. 
 
 
 28.2  
 Dl Seredenciuc dă citire protestului PDL referitor la repartizarea sumelor de bani din 
bugetul Consiliului Judeţean pentru  bugetul local al municipiului Suceava. 
 
 
 Dl Cosmulese precizează că PDL ar trebui să facă aprecieri cu privire la atitudinea 
consilierilor judeţeni PDL. 
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 Dl Iordache dezaprobă modul în care consilierii PDL au ales să protesteze şi propune ca 
politica să se realizeze înafara şedinţei Consiliului Local. 
 
 Dl Steiciuc consideră că PDL trebuie să-şi rezolve problemele din interiorul partidului. 
 
 
 28.3  
 Dl Primar invită consilierii locali să ia parte în perioada 8 – 10 februarie 2008 la 
sărbătorirea a 620 de ani de la atestarea documentară a Sucevei şi a Cetăţii de Scaun şi prezintă 
programul acestor manifestări. 
 
 
 28.4  
 Dl Andronache solicită să se dea dovadă de înţelegere şi toleranţă pentru evitarea 
animozităţilor care intervin în cursul desfăşurării şedinţelor Consiliului Local al municipiului 
Suceava. 
 
 28.5   
 Dl Secretar informează consilierii locali că potrivit Legii nr. 215/2001 şi 393/2004 au 
obligativitatea depunerii Rapoartelor de activitate anuale atât de către consilierii locali cât şi de 
Comisiile de specialitate, precum şi potrivit Legii nr. 144/2007 a Declaraţiilor de avere şi de 
interese până la data de 15.06.2008 referitoare la anul fiscal anterior.  
 
 
          Dl. Vătafu declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Suceava din data de 31 ianuarie 2008 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    
  
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           SECRETAR MUNICIPIU 

        RADU FLORIN VĂTAFU                                                                      Jr. IOAN CIUTAC    
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