
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 20 noiembrie 2008 

 
 
Dl. Viceprimar Harşovschi – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
3.009/14.11.2008, pentru data de 20.11.2008, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 21 de consilieri locali din numărul total de 23 de 
consilieri în funcţie, lipseşte motivat dl. Bosancu, dl. Donţu întârzie.    

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na. 
Elisabeta Văideanu, d-na. Cerasela Prelipceanu, d-na. Narcisa Marchitan, dl. Florin Cerlincă, dl. 
Viorel Horodenciuc, dl. Mihail Jitariuc, d-na. Violeta Bujorean – Şef Serviciul acte administrative, 
relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na. Mirela Dziubinschi – Şef Serviciul resurse 
umane, d-na. Lorena Mureşan – Şef Serviciul evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit, d-na. 
Camelia Damian – Şef Serviciul patrimoniu, d-na. Bodor Xenia – Şef Serviciul urbanism şi 
amenajarea teritoriului, d-na. Mirela - Rodica Sofian –Nicoară – Consilier Compartimentul buget, dl. 
Paul Iftimie – Şef Serviciul contencios administrativ, juridic, dl. Mihai Hanceriuc – Şef Serviciul 
asociaţii de proprietari. 

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin 
Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv, d-ra. Oana Şlemco – Evenimentul de Iaşi; 

 
 Dl. Viceprimar Harşovschi - prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot: 
 
1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 23.10.2008 şi 

30.10.2008; 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008, 

efectuarea virărilor de credite în cadrul bugetului local, precum şi repartizarea unor sume din 
fondul de rezervă bugetară - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării sistemului de iluminat public din 
Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de 
proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 15 familii - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi urbanism – CTATU şi a Regulamentului de funcţionare al acesteia, conform 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu – solicitant MANDIUC CONSTANTIN - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – 
solicitant TĂNASĂ NICOLAE MARIUS - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – 
solicitant S.C. AGROTOUR S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu 
şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – 
solicitant S.C. LINDA ECOTIL S.R.L. SALCEA - iniţiatori Primarul municipiului Suceava 
dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – 
solicitant S.C. MARVAS CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare gratuită, pe o perioadă de cinci ani, către 
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava a două încăperi din imobilul proprietate privată a 
municipiului Suceava, situate în str. 22 Decembrie fn.(sediul Primăriei Burdujeni) - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri 
imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HGR nr. 1.357/27.12.2001 privind 
atestarea domeniului domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, aşa cum a fost modificată şi completată de HGR 
nr. 1.564/2006 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre cuprinzând norme privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, 
transportul public de călători, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului în municipiul 
Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul 
municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe sociale - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe tip mansardă - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Raportul Comisiei de evaluare înregistrat la Primăria municipiului Suceava sub nr. 
39.481/14.11.2008; 

20. Diverse. 
   VOT : DA – 21 
 
 Dl. Viceprimar Harşovschi - prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi o supune la 
vot: 
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1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Suceava” 
domnului STELIAN NISTOR - iniţiator Primarul municipiului Suceava;   

 
VOT : DA – 20 
           ABŢ - 1 

    
PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 
23.10.2008 şi 30.10.2008; 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale. 
 
 Se supun la vot procesele verbale: 

 VOT : DA – 21 
 
 Procesele  verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 23.10.2008 şi 30.10.2008 
au fost aprobate. 

 
 

PUNCTUL 2  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava 
pe anul 2008, efectuarea virărilor de credite în cadrul bugetului local, precum şi repartizarea 
unor sume din fondul de rezervă bugetară - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de rectificare bugetară se referă la mai multe sume, 
astefel: nişte sponsorizări la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” şi la Colegiul Naţional 
„Petru Rareş”, de la fondul de rezervă se ia suma de 139.264 lei pentru a întregi fondul de 
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, bani care vor fi folosiţi de către SC ACET SA Suceava în acest 
proiect de reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare; şi suma de 80.000 lei pentru Grădiniţa din 
Cartierul Obcini în vederea achiziţionării mobilierului necesar pentru buna desfăşurare a activităţii.      
 
          Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 21 
                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2008 - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava;  
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune o rectificare bugetară pentru Şcoala 
Generală nr. 3 Suceava şi presupune suplimentarea cu suma de 30.000 lei pentru a plăti salariile 
profesorilor care predau ore de înnot. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
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VOT : DA – 21 
                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării sistemului de iluminat 
public din Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune cumpărarea sistemului de 
iluminat de la E.ON Moldova la un preţ rezonabil sub valoarea de inventar, urmând ca după preluare 
să se reabiliteze şi să extindă sistemul de iluminat existent.  

 
   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 17 
            ABŢ - 4 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate 
către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 15 familii - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar menţionează că aceste anulări de penalităţi reprezintă măsuri de sprijin pentru 
familiile defavorizate pentru care au fost întocmite anchete sociale. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 20 
            ABŢ - 1 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului şi urbanism – CTATU şi a Regulamentului de funcţionare al acesteia, 
conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
 
 Dl Primar menţionează că acest Regulament de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi urbanism împreună cu Planul Urbanistic General care va fi actualizat până în luna iunie 
2009 vor duce la reglementarea activităţii de urbanism la nivelul municipiului Suceava. 
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 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 21 
                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu – solicitant MANDIUC CONSTANTIN - iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel 
Seredenciuc; 
 
 Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 18 
            NU -  1 
           ABŢ - 2 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal – solicitant TĂNASĂ NICOLAE MARIUS - iniţiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
 

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 19 
           ABŢ - 2 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal – solicitant S.C. AGROTOUR S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
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Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre şi precizează că Comisia Tehnică şi-a dat avizul pentru 
această documentaţie de urbanism, activitatea de construire de locuinţe trebuie susţinută pentru 
tinerii care au posibilitatea sa-şi achiziţioneze o casă şi cărora Primăria nu le poate repartiza una, 
regimul de înălţime nu trebuie să constituie un impediment al unui proiect de dezvoltare, prin Plan 
Urbanistic Zonal se poate aproba un regim de înălţime mai mare. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de învăţământ- 
discuţii în plen, Comisia de turism nu se pronunţă. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 16 
            NU -  3 
           ABŢ - 2 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal – solicitant S.C. LINDA ECOTIL S.R.L. SALCEA - iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel 
Seredenciuc; 
 
 Dl Primar precizează că pentru realizarea acestei construcţii este necesară o asociere tip zonă 
metropolitană dat fiind faptul că clădirea este situată jumătate pe teritoriul oraşului Salcea şi 
jumătate pe cel al municipiului Suceava. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 19 
           ABŢ - 2 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal – solicitant S.C. MARVAS CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel 
Seredenciuc; 
 

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de învăţământ- 
discuţii în plen, Comisia de turism nu se pronunţă. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 19 

 6



           ABŢ - 2 
                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind darea în administrare gratuită, pe o perioadă de 
cinci ani, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava a două încăperi din imobilul 
proprietate privată a municipiului Suceava, situate în str. 22 Decembrie fn.(sediul Primăriei 
Burdujeni) - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune darea în administrare gratuită, pe o 
perioadă de cinci ani, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava a două încăperi din imobilul 
proprietate privată a municipiului Suceava, sediul Primăriei Burdujeni situat în str. 22 Decembrie 
pentru amenajarea unui punct de Ambulanţă care să deservească Cartierul Burdujeni.  
 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 21 
                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea 
unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor 
imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările 
ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 19 
           ABŢ - 2 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HGR nr. 
1.357/27.12.2001 privind atestarea domeniului domeniului public al judeţului Suceava, precum 
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, aşa cum a fost modificată şi 
completată de HGR nr. 1.564/2006 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 
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 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 20 
           ABŢ - 1 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre cuprinzând norme privind buna convieţuire, ordinea şi 
liniştea publică, transportul public de călători, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului în 
municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul 
municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
 
 Dl Primar mulţumeşte viceprimarilor pentru implicarea în realizarea acestui proiect de hotărâre 
şi precizează că este un Regulament complet, necesar bunei desfăşurări a activităţii Poliţiei 
Comunitare şi stabileşte faptele ce constituie contravenţii precum şi amenda stabilită pentru 
sancţionarea lor.  
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Dl Girigan consideră că în hotărâre trebuie prevăzute persoanele îndreptăţite să realizeze 

constatarea şi aplicarea sancţiunilor. 
 
Dl Primar precizează că această prevedere se regăseşte în cadrul art.33 din proiectul de hotărâre.  
 
D-na Cocriş consideră că prevederea din cadrul cap. 3 pct. 12 : „Nevaccinarea contra turbării, 

anual, la aceeaşi dată, a câinilor mai mari de 6 luni, vaccinarea fiind atestată prin carnetul de sănătate 
pe care deţinătorul îl va prezenta organelor de control” este o atribuţie a Direcţiei de Sănătate 
Publică, respectiv a Autorităţii de Sănătate Publică şi nu Consiliului Local, iar prevederea din cadrul 
pct. 13 „Neinscripţionarea, de către deţinătorii de câini, la calea de acces în proprietate a unei plăcuţe 
cu privire la existenţa câinilor, chiar dacă nu sunt declaraţi periculoşi” nu se justifică, o problemă 
reală în această situaţie este asigurarea echipamentelor şi a condiţiilor necesare pentru personalul de 
la Adăpostul de câini.  

 
Dl Primar şi dl Viceprimar Seredenciuc retrag punctul 12 din cadrul proiectului de hotărâre. 
 
Dl Iordache precizează că în forma în care este prezentat punctul 8,  cap. 4 trebuie eliminat. 
  
Dl Viceprimar Seredenciuc precizează că la acest punct lipseşte sintagma „provocate de 

lucrările proprii”. 
 
Dl Iordache propune un amendament în sensul completării cap. 4, punctul 8, astfel încât va avea 

următorul conţinut: „Nesesizarea imediată la serviciul de specialitate din primărie a avariilor sau 
deranjamentelor apărute la reţele sau instalaţii publice, provocate de lucrările proprii realizate la 
anumite obiective”. 
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Se supune la vot amendametul propus de dl Iordache:  
VOT : DA – 16 
            NU -  3 
           ABŢ – 2 
Amendamentul a fost aprobat. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat: 

VOT : DA – 21 
                                            

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe sociale - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că în curs de finalizare se află 4 locuinţe sociale în Cartierul Burdujeni – 
str. 22 Decembrie, un criteriu important pentru repartizarea unei locuinţe sociale îl constituie starea 
de sănătate a solicitantului şi a persoanelor colocatare. 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 21 
                                
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe tip mansardă - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că în acest caz, în curs de finalizare sunt 16 locuinţe tip mansardă la 
blocurile ANL din Cartierul Burdujeni, un criteriu important în acest caz este nivelul de studii al 
solicitantului, toate criteriile au fost aprobate şi în Comisia socială. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 A venit dl. Donţu. 
 Sunt prezenţi 22 de consilieri locali. 
 

     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
           ABŢ - 2 

                                
      Hotărârea a fost adoptată. 
 

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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 Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.  
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
           ABŢ - 2 

                                
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 19 Raportul Comisiei de evaluare înregistrat la Primăria municipiului Suceava sub 
nr. 39.481/14.11.2008; 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 

 
     Se supune la vot Raportul Comisiei de evaluare: 

VOT : DA – 18 
           ABŢ - 4 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

Ordinea de zi suplimentară 
 
 

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al 
municipiului Suceava” domnului STELIAN NISTOR - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 
 Dl Primar prezintă pe scurt meritele d-lui Stelian Nistor sucevean de origine, absolvent al 
Liceului „Ştefan cel Mare” Suceava – promoţia 1977, a continuat studiile la I.A.T.C. Bucureşti, pe 
care le-a absolvit în anul 1986. De-a lungul timpului, sucevenii au avut numeroase ocazii de a se 
mândri cu performanţele realizate de actorul Stelian Nistor, fiind distribuit în filme şi piese de teatru 
care s-au bucurat de succes în rândul spectatorilor şi telespectatorilor din România şi din străinătate. 
Personalitate marcantă a cinematografiei şi teatrului românesc, dl Stelian Nistor a fost, de asemenea, 
prezent în viaţa culturală a municipiului Suceava, implicându-se activ în realizarea unor evenimente 
precum festivaluri şi concursuri de teatru organizate de tineri. Implicarea d-lui Stelian Nistor în viaţa 
comunităţii sucevene culminează cu realizarea unei importante investiţii în municipiul Suceava, cu 
impact asupra domeniului economico-social, fiind cunoscut faptul că domnia sa este „părintele 
spiritual” al investiţiei „Iulius Mall Suceava”. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
  
 Dl Iordache consideră potrivită porpunerea d-lui Primar de conferire a titlului de „Cetăţean de 
onoare al municipiului Suceava” d-lui. Stelian Nistor, şi are o sugestie pentru executiv, ca tuturor 
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celorlalţi oameni de afaceri care au investit Suceava şi care au creat locuri de muncă atât de necesare 
– Sellgros, Carrefour şi celelalte hypermarket-uri, să le fie conferit titlul de „Cetăţean de onoare al 
municipiului Suceava”.  
 
 Dl Primar precizează că Regulamentul de conferire a titlului de „Cetăţean de onoare al 
municipiului Suceava” va fi modificat prin eliminarea recompenselor financiare. 

 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 20 
            NU –  1 
           ABŢ - 1 

                                
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 20 Diverse – Ordinea de zi iniţială 
 
 20.1 Dl Primar invită consilierii locali la inaugurarea Centrului de Ambulanţă luni 24 noiembrie 
2008 ora 12 la sediul Primăriei Burdujeni din str. 22 Decembrie şi în data de 28 noiembrie 2008 
începând cu orele 17.30 în faţa Casei Culturii la aprinderea luminilor din bradul de Crăciun. 
 
 20.2 Dl Primar propune ca şedinţa ordinară a lunii decembrie să aibă loc în data de 15 
decembrie 2008. 
 
 Se supune la vot propunerea d-lui Primar: 

VOT : DA – 21 
                              NU –  1 
 Propunerea a fost aprobată. 
 
 Sedinţa ordinară a lunii decembrie va avea loc luni 15 decembrie 2008.  

 
 

         Dl. Viceprimar Harşovschi declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Suceava din data de 20 noiembrie 2008 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        SECRETAR MUNICIPIU 

          LUCIAN HARŞOVSCHI                                                                    Jr. IOAN CIUTAC    
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