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Dl. Barbă – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
2.155/21.07.2008, pentru data de 24.07.2008, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 18 de consilieri locali din numărul total de 23 de 
consilieri în funcţie, lipsesc motivat: dl. Seredenciuc, d-na. Petcu, dl. Drăgoi, dl. Ursu şi dl. Vornicu.    

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na. 
Elisabeta Văideanu, dl. Florin Cerlincă, d-na. Violeta Bujorean – Şef Serviciul acte administrative, 
relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na. Cerasela Prelipcean - Şef Serviciul 
urbanism, d-na. Mirela Dziubinschi – Şef Serviciul resurse umane, d-ra. Margareta Isăilă – Şef 
Serviciul patrimoniu şi dl. Paul Iftimie – Şef Serviciul contencios administrativ, juridic. 

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

 
 Dl. Barbă - prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot: 
 
1. Proiect de hotarare privind asocierea între Municipiul Suceava şi Complexul Muzeal 

Bucovina Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;  
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 

– iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
3. Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unui post – funcţie publică în 

statul de funcţii al Primăriei municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

   VOT : DA – 18 
 
 Dl. Barbă - prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi o supune la vot: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei pentru 
Alimentari cu Apa, Canalizari si Salubrizari in Judetul Suceava, la care municipiul este 
membru asociat – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publică a unei parcele de teren situate în     
Suceava, Calea Unirii nr.22, precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei –iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

3. Informarea Direcţiei tehnice-coordonare servicii publice privind mandatarea primarului 
municipiului Suceava să solicite operatorului SC Rosal Grup SRL punerea în funcţiune a 
unei staţii de selectare şi transfer deşeuri. 

 
VOT : DA – 16 
           ABŢ - 2 
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PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Complexul 
Muzeal Bucovina Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava. 
 
  Dl Primar precizează că a convocat această şedinţă extraordinară motivat în primul rând de 
necesitatea realizării acestei asocieri cu Complexul Muzeal Bucovina Suceava pentru a organiza în 
continuare Festivalul de Artă Medievală la Suceava, eveniment de nivel naţional ce a devenit o 
tradiţie în muinicipiu. Singura modalitate de finanţare a acestei acţiuni este această asociere dat fiind 
faptul că termenele legale pentru alocarea de fonduri nerambursabile au fost depăşite, Festivalul va 
avea loc în perioada 11 – 17.08.2008. Se doreşte a se organiza un eveniment de anvergură ale cărui 
costuri se ridică la 2,4 mld lei, Primăria urmând să aloce suma de 700 mil lei vechi, sumă prevăzută 
în buget.  
 
      Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 Dl Iordache precizează că nu este de acord cu existenţa unei ordini de zi suplimentară într-o 
şedinţă extraordinară, iar referitor la acest proiect de hotărâre formulează un amendament în sensul 
suplimentării sumei de 70.000 lei propusă iniţial cu suma de 30.000 lei, pentru ca Festivalul de Artă 
Medievală „ Ştefan cel Mare” din Suceava să capete anvergura celui de la Sighişoara. 
 
 Dl Primar menţionează că suma prevăzută în buget de 70.000 lei este suficientă pentru buna 
desfăşurare a Festivalului, Primăria municipiului Suceava reprezintă un important finanţator al 
proiectelor organizate de Complexul Muzeal Bucovina Suceava contribuind în iarnă cu 3 mld lei 
pentru organizarea Turnirului. 
 
 Dl Barbă consideră oportună atragerea de fonduri din sponsorizări şi nu prin suplimentarea 
sumei propusă a fi alocată din bugetul municipiului Suceava. 
 
 Dl Secretar - dat fiind faptul că suma solicitată de Complexul Muzeal Bucovina Suceava de 
70.000 lei este justificată, sugerează să se menţioneze destinaţia sumei de 30.000 lei cu care va fi 
suplimentată suma ce va fi alocată în situaţia în care amendamentul va fi aprobat. 
 
 Se supune la vot amendamentul propus de dl Iordache, respectiv suplimentarea sumei  
propusă iniţial cu suma de 30.000 lei. 

VOT : DA – 5 
 NU - 9 

                               ABŢ –4 
  Amendamentul nu a trecut. 
 
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 16 
                                ABŢ – 2 
 Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe 
anul 2008 – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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      Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre este necesar pentru includerea în buget a 

unor sume de bani de la Guvern pentru lucrări de apă şi canalizare.  
 
           Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 18 
                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unui post – funcţie 
publică în statul de funcţii al Primăriei municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 

           Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 18 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 
 

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului 
Asociatiei pentru Alimentari cu Apa, Canalizari si Salubrizari in Judetul Suceava, la care 
municipiul este membru asociat – iniţiator Primarul municipiului Suceava. 
 
       Dl Primar menţionează că aceste modificări sunt necesare a fi făcute până la data de 
31.08.2008, Primăria a făcut nişte contestaţii la Statutul şi Contractul de asociere în sensul ca 
municipiul Suceava să aibă o pondere la vot echivalentă cu contribuţia la capitalul social sau a 
numărului abonaţilor şi posibilitea de a influenţa nivelul preţurilor şi tarifelor, însă Ministerul 
Mediului nu a fost de acord motivat de faptul că fiecare autoritate publică are drepturi egale în această 
asociere. În măsura în care această modificare nu este aprobată va fi blocată etapa a doua a Proiectului 
ISPA.   
 

       Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism – 
discuţii în plen. 
 
        Dl Barbă propune desemnarea d-lui. Tătăranu ca reprezentant al municipiului Suceava în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a Asociaţiei pentru Alimentări cu Apa, Canalizări şi Salubrizări în 
Judeţul Suceava. 
 
       Dl Iordache propune pe dl Bosancu.   
 
       Dl Secretar precizează că potrivit legislaţiei care reglementează acest domeniu şi anexelor 
proiectului de hotărâre prezentat, se recomandă ca primarul să fie reprezentant în Adunarea Generală 
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a Asociaţiei şi persoana împuternicită să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al 
municipiului Suceava Actele Adiţionale la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei - art. 3 şi art. 4 din 
hotărâre.   

 
        Dl Donţu consideră că proiectul de hotărâre ar trebui amănat până la lămurirea acestor 
chestiuni. 
 
        Dl Irimie precizează că obiectul proiectului de hotărâre este modificarea Actului 
Constitutiv, şi nu aprobarea Statutului Asociaţiei. 
 
        Dl Barbă propune ca Primarul municipiului Suceava să fie desemnat în cadrul art.3 pentru a 
reprezenta Consiliul Local în Adunarea Generală a Asociaţiei. 
 
       Dl Iordache consideră oportună desemnarea unui consilier local ca reprezentant al 
Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Alimentari cu Apa, Canalizări şi 
Salubrizări în Judeţul Suceava. 
 
               Dl Barbă supune la vot secret propunerea ca Primarul municipiului Suceava, dl. Ion Lungu 
să fie desemnat în cadrul art.3 pentru a reprezenta Consiliul Local în Adunarea Generală a Asociaţiei 
pentru Alimentari cu Apa, Canalizari si Salubrizari in Judetul Suceava: 

VOT : DA – 16 
                                ABŢ – 2 
        Propunerea a fost aprobată. 
 
       Dl Donţu solicită să fie supusă la vot propunerea d-lui Iordache privind desemnarea d-lui 
Bosancu ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Alimentari cu 
Apa, Canalizări si Salubrizări in Judeţul Suceava. 
 
       Dl Secretar precizează că a doua propunere nu poate fi supusă la vot în condiţiile în care o 
primă propunere a fost aprobată. 
 

       Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 16 
           ABŢ - 2 

                                 
              Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publică a unei parcele de 
teren situate în Suceava, Calea Unirii nr.22, precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei –
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
      Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a solicitării S.C. 
Iulius Mall de închiriere a unui suprafeţe de teren de 52 mp pentru a-şi amplasa un element 
semnalistic, chestiune omisă în contractul de asociere iniţial. 
 
      Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism – 
discuţii în plen. 
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      Dl Tătăranu întreabă dacă acest proiect de hotărâre vizează extinderea Iulius Mall – ului. 
 
      Dl Primar menţionează că Iulius Mall are o asociere cu Municipiul Suceava pentru 
amenajarea unui sens giratoriu, însă în contractul de asociere iniţial a fost omisă amplasarea 
elementului semnalistic care necesită această suprafaţă de 52 mp situată în mijlocul sensului 
giratoriu.   
 
      D-na Cocriş consideră că preţul de pornire la licitaţie trebuie să fie mai mare. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 17 
           ABŢ - 1 

                                 
              Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 3 Informarea Direcţiei tehnice-coordonare servicii publice privind mandatarea 
primarului municipiului Suceava să solicite operatorului SC Rosal Grup SRL punerea în 
funcţiune a unei staţii de selectare şi transfer deşeuri. 
 
      Dl Primar precizează că această informare a intervenit ca urmare a discuţiilor purtate cu 
conducerea SC Rosal Grup SRL, există o mare problemă, la 31.12.2008 se închide actuala groapă de 
gunoi şi trebuie se găsească o altă soluţie în acest sens. Necesitatea punerii în funcţiune a  unei staţii de 
selectare şi transfer deşeuri este motivată de cantitatea mare de deşeuri ce trebuie transportată pe 
distanţa de 12 km ce trebuie parcursă până la groapa ecologică din zona Moara. Contractul de delegare 
de gestiune încheiat cu SC Rosal Grup SRL pentru deşeuri menajere poate fi prelungit potrivit legii cu 
jumătate din durata lui, respectiv încă patru ani după expirarea celor opt ani prevăzuţi iniţial.  
 
      Dl Donţu precizează că în situaţia în care în contractul încheiat cu SC Rosal Grup SRL nu 
este prevăzută această situaţie, este necesară, potrivit legii organizarea unei licitaţii. 
 
      Dl Primar menţionează că această soluţie a fost aleasă în urma discuţiilor purtate cu 
specialişti din cadrul Aparatului de specialitate din cadrul Primăriei : Serviciul contencios 
administrativ, juridic şi cu Secretarului municipiului, legea permite acest lucru în cadrul contractului 
actual de delegare de gestiune a serviciului de salubritzate – deşeuri menajere. Consiliul Local va 
hotărî prelungirea contractului. 
 
      Dl Tătăranu întreabă dacă în contractul existent este inclusă posibilitatea colectării selective 
şi transportului de deşeuri reciclabile. 
 
      Dl Primar precizează că elementul de noutate este amenajarea unei staţii de selectare şi 
transfer, în prezent colectarea selectivă şi transportul de deşeuri reciclabile este în desfăşurare. 
 
      Dl Iordache subscrie la cele exprimate de dl Tătăranu şi dl Donţu, „dacă nu avem prins în 
obiectul de activitate al contractului o activitate de genul explicit realizarea unei staţii de reciclare a 
deşeurilor, mie mi se pare anormal, nu este corect, este în afara legii. Trebuie făcută licitaţie pentru a 
selecţiona pe cel care dorim să construiască staţia respectivă”.           
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      Dl Primar menţionează că pentru amenajarea complexului ecologic este necesară organizarea 
licitaţiei publice, însă punerea în funcţiune a unei staţii de selectare şi transfer nu este prinsă în 
contractul iniţial, reprezintă un element nou, nu presupune contribuţia financiară a municipalităţii, şi 
nu necesită organizarea unei licitaţii publice.   

 
           Dl Irimie precizeazcă că în acest caz nu se votează o hotărâre care se va aplica de la un 
anumit moment ci, Consiliul Local ia cunoştinţă cu privire la discuţiile ce au avut loc cu SC Rosal 
Grup SRL. 
 
      Dl Primar menţionează că în această situaţie este nevoie de un mandat pentru demararea 
negocierilor cu conducerea SC Rosal Grup SRL.  
 

           Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism – 
discuţii în plen. 
 
      Se supune la vot informarea prezentată: 

VOT : DA – 14 
            NU – 2  
           ABŢ - 2 

                                 
              Informarea a fost adoptată. 
 
 
     Dl Secretar informează că potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
Local al municipiului Suceava Comisiilie de specialitate sunt obligate să-şi dea avizul cu privire la 
proiectele de hotărâri supuse dezbaterii. Avizul poate fi : favorabil, negativ sau pot fi propuse 
amendamente de modificare ale proiectului. Nu sunt admise menţiunile « Discuţii în plen ».  

 
 

          Dl. Barbă informează că următoarea şedinţă ordinară a Consiliului Local al municipiului 
Suceava va avea loc joi 28 august 2008, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Suceava din data de 24 iulie 2008 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        SECRETAR MUNICIPIU 

              NICULAI  BARBĂ                                                                           Jr. IOAN CIUTAC    
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                             ÎNTOCMIT 
                                                                                                                                            GRĂMADĂ ANCUŢA                          
             


	                       ROMÂNIA
	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
	                       SUCEAVA
	PROCES VERBAL
	încheiat astăzi 24 iulie 2008


