ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 27 august 2009
Dl. Onofrei – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2530/21.08.2009 pentru
data de 27.08.2009, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi
informează că sunt prezenţi 19 consilieri locali, iar 4 consilieri lipsesc motivat: dl. Barbă, dl.
Ungurian, dl. Tătăranu şi d-na Petcu.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar
Lucian Harsovschi , dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na Văideanu Elisabeta – Director
executiv la Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate , d-na Cerasela Prelipceanu- director Directia
Urbanism si Amenajarea Teritoriului , d-na Xenia Bondor –sef Serviciu urbanism,d-na Catargiu
Camelia sef Serviciu patrimoniu, d-na Narcisa Marchitan – sef Serviciu asistenta sociala, d-na
Bujorean Violeta –sef Serviciu acte administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea
documentelor,din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl.
Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iasi.
Dl. Primar ia cuvântul pentru a-l prezenta şi a-i oferi diploma de cetăţean de onoare celui mai în
vârstă cetăţean din municipiul Suceava,dl. Lemne Carol Ludovic la împlinirea vârstei de 100 de ani,
din partea Primăriei şi a Consiliului Local al municipiului Suceava. Dl. Primar îi oferă dl. Lemne
diploma de cetăţean de onoare şi îi urează multă sănătate în continuare. Dl. Lemne mulţumeşte pentru
diploma oferită şi le urează tuturor celor prezenţi să ajungă până la aceeaşi vârstă.
Dl. Onofrei , preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 16.07.2009.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului
Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a
zonei de protecţie a acesteia” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului
– iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Art. 3, referitoare la contribuţia partenerilor
pentru co-finanţarea proiectului, din Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al
municipiului Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava în scopul implementării proiectului
„Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia” – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al municipiului Suceava cu Consiliul
Judeţean Suceava în vederea constituirii parteneriatului dintre municipiul Suceava şi Judeţul
Suceava pentru implementarea proiectului „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” –
iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene”
şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului - iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate) şi
a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Centru pentru
susţinerea tradiţiilor bucovinene” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare iluminat public pe Artera
principală în municipiul Suceava” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul
proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice(Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţii) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din
cadrul proiectului „Modernizare iluminat public pe Artera principală în municipiul Suceava –
iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii
în municipiul Suceava, prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de
supraveghere” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (Studiu de oportunitate) şi
a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Creşterea
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Suceava, prin achiziţionarea de echipamente
specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului
Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi” şi a cheltuielilor ce revin
municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate şi
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei centrale a Municipiului
Suceava, prin crearea parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi” – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare
parcuri şi creare staţii modulare de transport public în comun în municipiul şi a cheltuielilor ce
revin municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate şi
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare
parcuri şi creare staţii modulare de transport public în comun în municipiul Suceava” – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de
proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 36 de familii – iniţiatori Primarul
municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz asupra terenului proprietatea municipiului şi
dreptul de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru executarea lucrărilor de
construire a reţelelor tehnico-edilitare şi pe durata funcţionării acestora – iniţiatori Primarul
municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu
solicitant Airinei Mihai – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului
Suceava Viorel Seredenciuc.
20. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Suceava şi SC MUHA SRL SUCEAVA –
iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vânzare a spaţiilor medicale din
Policlinica Judeţeană str. Ştefan cel Mare nr.78, str. Aleea Saturn nr.4, str. Celulozei nr. 2, str. Ana
Ipătescu nr. 6, B-dul George Enescu nr. 15 bl. T33 şi centrul medical Bucovina str. Calea Unirii
nr. 24-26 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Distribuţie S.A. a unor
parcele de teren proprietate a municipiului Suceava, domeniul public, în vederea executării
lucrărilor de extindere reţea electrică şi branşament electric aferent unor locuinţe autorizate –
iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Distribuţie S.A. a
suprafeţei de 350 mp teren proprietate a municipiului Suceava, domeniul public, aferent LES de
medie tensiune pentru racord electric la Cetatea de Scaun a Sucevei – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
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24. 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.
25. 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 modificările ulterioare – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava situată în str. Ştefan cel Mare nr. 41, bl. A3 – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava situată în str. General Iacob Zadik nr.3, bl. 76, sc. A, ap. 2 –
iniţiator Primarul municipiului Suceava.
28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava situată în str. Muncii nr.32, bl.93, sc. A, ap. 10 – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
29. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava situată în str. Calea Obcinilor nr. 7, bl. 42, sc. A, ap. 3 – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava, str. Calea
Unirii, B-dul George Enescu, B-dul 1 Decembrie 1918 şi str. Ştefan cel Mare, în vederea
amplasării a patru tonete de îngheţată – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
31. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava situată în str. Păcii nr.6, bl. 151, sc. A – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
32. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava situată în B-dul George Enescu fn - iniţiator Primarul municipiului
Suceava.
33. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor
parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Trandafirilor nr.12, bl.12, în vederea extinderii
birourilor notariale existente la parterul blocului nr.12 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
34. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de organizare a licitaţiei publice pentru închirierea
unei parcele de teren situate în Suceava str. Universităţii fn – iniţiator Primarul municipiului
Suceava.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava, b-dul 1
Decembrie 1918 nr. 22, str. Traian Ţăranu nr. 3, respectiv str. Calea Burdujeni fn în vederea
amplasării a trei totemuri publicitare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
36. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a anexei nr. 2 la HGR nr. 1357/27.12.2001
privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Suceava, completată şi modificată prin HGR nr. 1564/2006 – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
37. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Suceava în
domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
38. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către E-ON Gaz Distribuţie S.A. a terenului
în suprafaţă de 80 mp situat în Suceava, str. Grigore Ureche fn, în vederea amplasării unei staţii de
Reglare de sector a gazelor naturale în cartierul Zamca – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
39. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava situată în str. Republicii nr. 14, bl. 14, sc. B, ap.1 – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
40. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei
Hotărâri de Guvern pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la HGR nr. 1563/19.12.2007
privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei
Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului
Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava” – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.

3

41. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei societăţii SC AMW IMOBILIARE SRL constând
în parcela de teren în suprafaţă de 2.177 mp situată în zona Zamca, municipiul Suceava – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
42. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi SC CONSTRUCŢII POP
STRUGAR SRL SUCEAVA – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
43. Proiect de hotarâre privind însuşirea Protocolului de colaborare privind înfiinţarea şi funcţionarea
Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei finale privind completarea declaraţiilor de impunere
şi plata taxei de salubrizare în cadrul unor Asociaţii de Proprietari - iniţiatori Primarul
municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.
45. Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unui post în statul de funcţii al
Direcţiei Administraţia Pieţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
46. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
47. Raport privind activitatea desfăşurată de Poliţia Comunitară a municipiului Suceava în trimestrul
II al anului 2009 înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava cu numarul
157/23.07.2009.
48. Informare a Serviciului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit privind eliberarea de către 3
familii a locuinţelor ANL.
49. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi
VOT : Da - 19 voturi
Se supune la vot ordinea de zi suplimentara.
1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a municipiului Suceava”,
Înalt Prea Sfinţiei Sale Pimen – Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă
Ucraineană „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 410
mp, situată în str. Zamca fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de
Implementare a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Suceava – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
VOT : Da-19 voturi
Dl. Onofrei propune schimbarea ordinei de zi astfel încât punctul 1 de pe ordinea de zi
suplimentară să devină punctul 1 bis pe ordinea de zi ordinară şi punctul 3 de pe ordinea de zi
suplimentară să devină punctul 16 bis pe ordinea de zi ordinară.
VOT : Da-17 voturi
Abt-2 voturi
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Punctul 1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de
16.07.2009
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.
Se supune la vot punctul 1.
VOT : Da-19 voturi
Punctul 1 bis. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a
municipiului Suceava”, Înalt Prea Sfinţiei Sale Pimen – Arhiepiscop al Sucevei şi
Rădăuţilor – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: în această săptămână Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen-Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor a
împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani şi aş avea rugămintea ca Înalt Prea Sfinţia Sa să fie declarat
cetăţean de onoare ca urmare a implicării sale spirituale în activitatea Municipiului Suceava în ultimii
20 de ani, în domeniul asistenţei sociale şi în probleme civice, precum şi pentru tot ceea ce a făcut
pentru municipiul Suceava şi smerenia cu care a purtat numele de Pimen. Am avut o discuţie în
prealabil cu Înalt Prea Sfinţia Sa, dându-şi acordul în acest sens.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-17 voturi
Abt-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 –
iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : la venituri se rectifică bugetul local cu suma de 160.000 lei asigurată de la bugetul de stat
pentru „Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii”, reprezentând necesarul pentru plata
salarială a celor 54 de cadre medicale care deservesc cabinetele medicale, preluate de la Autoritatea de
Sănătate Publică.
În baza adresei primite de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, se rectifică în plus sumele
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 32.760 lei, respectiv sumele alocate
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 47.970 lei.
În urma unei Hotărâri de Guvern se repartizează Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” din
municipiul Suceava suma de 48.000 lei pentru subcapitolul „Finanţarea unor cheltuieli de capital ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar”.
În urma adresei venite de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice se modifică trimestrialitatea
„Sumelor defalcate din TVA” prin diminuarea trimestrului IV cu suma de 3.000.000 lei şi majorarea
trimestrului III cu aceeaşi sumă, pentru achitarea salariilor profesorilor.
La cheltuieli este cunoscută destinaţia acestor sume rectificate,o altă categorie importantă de rectificări
referindu-se la rectificările pentru cheltuieli materiale, bugetul de stat pe acest an limitând cheltuielile
materiale la un nivel de 85% faţă de nivelul anului trecut.Am încercat să facem o fundamentare
corectă la începutul anului, însă am fost restricţionaţi de acest 85%, de aceea suma rămâne aceeaşi şi
vom face modificări între capitolele bugetare în cadrul cărora intră mai multe domenii de activitate
între care : Serviciul Salubritate, Protecţia Civilă, Poliţia Comunitară, precum şi o serie de investiţii
care trebuie finalizate în Municipiul Suceava.
S-a alocat o sumă mare în acest an la capitolul „Reparaţii străzi”,însă din păcate lucrările au întârziat
în municipiul Suceava iar acum suntem într-un plin şantier, fiind puţin probabil ca în acest an să fie
reparate străzile din proiectele de termoficare, ISPA şi canalizare. Am luat decizia de a face reparaţii
pe 31 de străzi, dar nu vom interveni cu sume foarte mari.
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Toate aceste sume care sunt necesare le-am inclus la capitolul „Reparaţii străzi”, însă sumele nu vor fi
accesate în totalitate datorită faptului că au înârziat lucrările din mai multe considerente, în primul
rând datorită contestaţiilor care au avut loc la procedurile de licitaţie,precum şi datorită blocării
creditelor la Direcţia Comunală de Credit, care la ora actuală sunt deblocate.
Toate acestea sunt rectificări de capitole bugetare fără a mări nivelul cheltuielilor sau a veniturilor.
Comisia Turism – discuţii în plen, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare
Urbană al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : anul trecut în luna noiembrie prin Hotărâre de Guvern municipiul Suceava s-a numărat
printre cele 13 municipii reşedinţă de judeţ ce au fost desemnate centre de dezvoltare urbană, fiind
repartizată suma de 22,4 milioane euro pentru municipiul nostru,însă trebuie să depunem proiecte
pentru a putea accesa această sumă. Deoarece sunt mai multe proiecte importante în acest domeniu am
invitat aici şi firma de consultanţă AVENSA, care a făcut o lucrare corespunzătoare.
În luna mai şi în luna iunie am avut dezbateri publice pe tema acestui PID. Obiectivul acestui proiect
este diminuarea discordanţelor între zonele mai puţin dezvoltate şi cele dezvoltate ale municipiului
Suceava. Prin acest PID s-au stabilit 5 priorităţi de dezvoltare: diminuarea disparităţilor, eficientizarea
traficului pietonal, modernizarea sistemului de iluminat public, creşterea competivităţii IMM-urilor,
diminuarea disparităţilor la nivel social, şi ca atare proiectele individuale care sunt rezultate din acest
PID sunt 7, din care 5 sunt finanţate prin acest program operaţional regional PIDU. Alte 2 proiecte
„Reabilitarea Cetăţii de Scaun”, proiect deja depus şi aprobat la finanţare pe axa 5 la Agenţia de
Dezvoltare Nord-Est Piatra Neamţ, respectiv asocierea cu Consiliul Judeţean pentru realizarea unui
centru multicultural, care are o finanţare separată printr-un parteneriat dintre Consiliul Judeţean şi
Primărie. Primul proiect se referă la „Reabilitarea de străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare
staţii modulare de transport public în comun în municipiul Suceava”, problemele cele mai mari ale
municipalităţii fiind în domeniul infrastructurii dar în legislaţia şi eligibilitatea proiectului sunt
prevăzute, pe lângă aceste măsuri de regenerare urbană şi măsuri de dezvoltare economică şi resurse
umane. Revenind la reabilitarea de străzi, este vorba de un număr de 14 străzi, majoritatea făcând
referire la întreg bulevardul principal, precum şi alte străzi mai puţin dezvoltate din municipiul
Suceava ca str. Câmpului, str. Mitocelului, Al. Dumbrăvii, str. Plevnei şi lărgirea str. Mitropoliei. În
total sunt 12 km de străzi, 8 km pentru bulevardul principal iar ceilalţi 4 km pentru străzile din zona
Iţcani-Burdujeni, în acest proiect fiind reabilitate podul rutier şi pasajul de cale ferată de pe Calea
Unirii. Tot în cadrul acestui proiect sunt reabilitate şi două parcuri, parcul de la Gara Iţcani, respectiv
parcul din Burdujeni de lângă sediul primăriei municipiului Suceava, precum şi montarea a 8 staţii
modulare de transport, în mod special în Burdujeni-sat şi în Iţcani, valoarea totală a acestui proiect
fiind de aproximativ 14 milioane de euro.
Cel de-al doilea proiect cuprinde „Modernizarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin creare
parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi”, cu o valoare de aproximativ 8,6 milioane de euro.
Avem o mare problemă cu aglomeraţia în trafic şi lipsa parcărilor. Am vrut să facem o parcare
supraterană în zona magazinului Bucovina însă nu s-a putut realiza din punct de vedere arhitectural
urbanistic, singura soluţie fiind cea a creări a două parcaje subterane, proiectate de către arhitectul
Borcea şi bineînţeles parcajul pietonal.
A treia categorie de proiect se referă la „Modernizarea iluminatului public pe artera principală a
municipiului Suceava”. Problemele cu iluminatul în municipiul Suceava s-au accentuat şi mai mult în
ultimii ani de când am făcut aceste lucrări la termoficare, la ISPA, şi sunt foarte multe avarii. La artera
principală vom moderniza iluminatul public pe bani europeni, valoarea proiectului pentru iluminat
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fiind de 2,7 milioane euro, acest iluminat fiind unul deosebit având 3 funcţiuni: iluminat public,
iluminat pietonal şi de asemenea are componente pentru iluminatul festiv.
Al 4-lea proiect se referă la realizarea unui „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene”, care are
o valoare de 1,9 milioane euro. Acest proiect se va face în parteneriat cu Consiliul Judeţean, Primăria
municipiului Suceava fiind conducătorul de proiect deţinând un procent de 75%, Consiliul Judeţean
având un procent de 25%. Această clădire va fi amplasată pe actuala staţie de frig de la patinoarul
artificial, va avea săli de expoziţie, săli de conferinţe şi 7 ateliere pentru meşterii populari. Este un
lucru reprezentativ pentru Suceava, pentru zona Bucovinei.
Un alt proiect de dimensiuni mai mici este proiectul pentru „Creşterea siguranţei şi prevenirea
criminalităţii în municipiul Suceava, prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui
centru de supraveghere". Vor fi achiziţionate aproximativ 80 de camere de supraveghere şi amplasate
în zonele aglomerate ale municipiului Suceava, în primul rând în şcoli, în pieţe şi în celelalte zone
aglomerate. Proiectul trebuie să ajungă pentru evaluare la Agenţia Nord Est, după care se face
proiectarea tehnică şi în final încheierea contractului de finanţare, şi sperăm ca în primăvara viitoare să
aibă loc licitaţia pentru a putea începe efectiv lucrările.
Valoarea totală a acestor proiecte este de 28,8 milioane de euro, valoarea eligibilă 23,4 milioane de
euro şi valoare neeligibilă 5,4 milioane de euro.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Caşu: consideră necesară discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi suplimentară după punctul 3
de pe ordinea de zi iar la Art. 2 din proiectul de hotărâre cere lămuriri cu privire la „cine îşi asumă
angajamentul?”
Dl. Dura: este un formular standard solicitat
D-na Nechita – reprezentant al firmei de consultanţă AVENSA: este un formular standard impus
de „ghidul de finanţare” cu o formulare la care au ajuns ei de acord în momentul în care au lansat acest
ghid
Dl. Caşu propune un amendament: municipiul Suceava îşi asumă angajamentul ferm de
implementare a planului integrat.
Dl. Iordache: unde este formularul standard şi cine l-a recomandat?
D-na Nechita: este un formular recomandat de Autoritatea de Implementare, care ne ajută să scriem
aceste proiecte.
Se supune la vot amendamentul.
VOT: Da-17 voturi
Abt-2voturi
Amendamentul a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-17 voturi
Abt-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Cetăţii de
Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia” şi a cheltuielilor ce revin municipiului
Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl. Primar : este vorba de revocarea hotărârii aprobate în şedinţa din 19.02.2009. Acest proiect este
aprobat şi se lucrează la proiectul tehnic iar acum trebuie să aprobăm din nou contribuţiile, Primăria
municipiului Suceava fiind partenerul nr. 2, deţinând un procent de 30%, partenerul nr. 1 fiind
Consiliul Judeţean cu un procent de 70%, sumele necesare fiind alocate prin Hotărâre de Guvern iar o
partre din aceste sume sunt deja accesate. Este o actualizare a proiectului „Reabilitarea Cetăţii de
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Scaun a Sucevei” ca urmare a unor observaţii făcute de Agenţia de Dezvoltare Nord-Est şi sperăm ca
în acest an să semnăm contractul de finanţare şi să ajungem la faza de licitaţie.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Art. 3, referitoare la
contribuţia partenerilor pentru co-finanţarea proiectului, din Acordul de parteneriat
încheiat între Consiliul Local al municipiului Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava în
scopul implementării proiectului „Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de
protecţie a acesteia” – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: la fel cum s-a modificat proictul nr. 4 trebuie modificat şi proiectul nr. 5 datorită faptului
că s-au mărit cheltuielile neeligibile ale proiectului cu o sumă de aproximativ 1000 euro şi trebuie
modificate toate anexele.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al municipiului
Suceava cu Consiliul Judeţean Suceava în vederea constituirii parteneriatului dintre
municipiul Suceava şi Judeţul Suceava pentru implementarea proiectului „Centru
pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : proiectele de la punctele 6-16 au fost discutate şi analizate la dezbaterile publice făcute
cu consilierii şi se referă în primul rând la aprobarea proiectului şi în al doilea rând la aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la cele 5 obiective expuse.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru pentru susţinerea
tradiţiilor bucovinene” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul
proiectului - iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice
(Studiu de fezabilitate) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
din cadrul proiectului „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” - iniţiator
Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : este vorba despre aprobarea documentaţiei.
Comisia turism – nu se pronunţă, celelalte comisii au avizat favorabi proiectul de hotărârel.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare iluminat
public pe Artera principală în municipiul Suceava” şi a cheltuielilor ce revin
municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnicoeconomice(Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Modernizare
iluminat public pe Artera principală în municipiul Suceava – iniţiator Primarul
municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Donţu: nu sunt de acord cu acest proiect deoarece vizează doar zona centrală a municipiului şi vă
invit să intraţi mai adânc în problemele iluminatului public şi în cartierele care sunt cufundante în
întuneric
Dl. Primar: PIDU prevede la capitolul „Iluminat public” 2 proiecte distincte, cel care se referă la
artera principală şi al doilea la reabilitarea sistemului de iluminat public în zonele adiacente ale arterei
principale. O mare parte din lipsa iluminatului public se datorează accidentărilor care au loc la cabluri
în timpul lucrărilor care se fac în municipiu.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-17 voturi
Nu-1 vot
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea siguranţei şi
prevenirea criminalităţii în municipiul Suceava, prin achiziţionarea de echipamente specifice
şi amenajarea unui centru de supraveghere” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava
în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Donţu: doriţi să luptaţi împotriva criminalităţii numai printr-un centru în care să fie staţii de
emisie-recepţie?
Dl.Primar : acest centru este doar o componentă a proiectului de prevenire a criminalităţii, măsurile
sunt mai ample şi pentru a putea fi mai eficienţi ar trebui trecut întreg efectivul ordinii publice în
subordinea Primăriei. Aceasta este una dintre măsuri şi am primit solicitări din partea şcolilor în acest
sens deoarece nu au personal de pază suficient.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice
(Studiu de oportunitate) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
din cadrul proiectului „Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul
Suceava, prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de
supraveghere” – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia de turism – nu se pronunţă, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-16 voturi
Nu-1 vot
Abt-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea zonei
centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi
străzi” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator
Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: am avut o discuţie cu reprezentanţii Consiliului Judeţean şi cu dl. preşedinte Gheorghe
Flutur şi au fost şi ei de acord cu soluţiile propuse de noi pentru reabilitarea zonei centrale a
municipiului.
Comisia de turism – discuţii în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Iordache: aş dori să fac 2 observaţii vizavi de ceea ce ar trebui să se întâmple în zona centrală a
municipiului Suceava. Eu cred că centrul acestui oraş ar trebui să se modifice radical, nu consider
normal ca lucrările din parcul central să ajungă la un stadiu de modernizare care să coste câteva
miliarde de lei. Există o stare de nemulţumire în rândul cetăţenilor din municipiul Suceava vis-a-vis de
fiabilitatea pavelelor, a bordurilor şi de numărul lor. Cred că trebuie să îmbinăm modernismul în
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centrul municipiului Sucevea, cu tradiţionalismul şi să consultăm cetăţenii care locuiesc în zona
centrală. Cred că proiectul de modernizare a zonei centrale a municipiului Suceava trebuie supus unei
dezbateri publice deoarece părerea fiecărui cetăţean contează.
Dl. Primar: majoritatea cetăţenilor apreciază ceea ce s-a făcut în parcul central iar indicatorii tehnicoeconomici ai parcului au fost votaţi la o valoare de 19 miliarde, însă s-a licitat la o valoare de 11
miliarde, firma respectivă lucrând în pagubă. Fiecare are dreptul la opinie, însă lucrările făcute în parc
sunt de calitate, iar suma cheltuită este una modică în comparaţie cu sumele cheltuite în alte oraşe.
Până în prezent am plătit 5 miliarde de lei pentru acest parc, nefiind făcută încă recepţia finală iar
Administraţia Fondurilor de Mediu ne-a aprobat decontarea întregii sume.
Firma AVENSA, care a câştigat licitaţia, este o firmă serioasă cu un grad de promovabilitate de peste
95% din proiectele cu finanţare europeană pe care le-a făcut, colaborăm foarte bine şi suntem poate
primul municipiu reşedinţă de judeţ care avem cea mai avansată documentaţie la programul
operaţional regional.
Dl. Iordache: şi eu apreciez ceea ce este acum în parc faţă de ceea ce era, spun doar că suma este
foarte mare
Dl. Primar: în ceea ce priveşte viziunea de devoltare a centrului Sucevei avem în vedere reabilitarea
întreagii zone centrale şi se pune un accent deosebit pe păstrarea arhitectonică
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (Studiu
de fezabilitate şi Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei
centrale a Municipiului Suceava, prin crearea parcaje subterane, reabilitare pietonal şi
străzi” – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia de turism – nu se pronunţă, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Donţu: de ce nu se merge cu parcarea subterană şi sub Casa de Cultură?
Dl. Primar: din punct de vedere tehnic nu se poate deoarece sunt nişte rezervoare de apă şi altă
problemă ar fi aceea că Casa de Cultură nu este proprietatea noastră.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-17 voturi
Abt-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare străzi, pod şi
pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport public în comun în
municipiul şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului –
iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(Studiu de fezabilitate şi Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului
„Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de
transport public în comun în municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului
Suceava
Dl. Primar : prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Bosancu: de ce se are în vedere doar Calea Burdujeni de la sensul giratoriu spre Botoşani şi nu
întreaga strada?
Dl. Primar: este cuprinsă întreaga arteră principală de la intrarea în municipiul Suceava dinspre
Fălticeni până la ieşirea spre Botoşani, fiind cuprinsă şi str. Cuza Vodă
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-17 voturi
Abt-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 16 bis. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Unităţii de Implementare a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al
municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Caşu: prin dispoziţie de primar numiţi persoanele responsabile din structura organizatorică,
managerul şi cei 5 responsabili, aceştia sunt angajaţi ai Primăriei?
Dl. Primar: toţi sunt angajaţii Primăriei municipiului Suceava, din diferite compartimente cu diferite
responsabilităţi
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 17. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate
către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 36 de
familii – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava
Lucian Harsovschi
Dl. Primar: este vorba de anularea unor penalităţi persoanelor care au o situaţie finaciară precară şi
încercăm să îi ajutăm să nu îşi piardă casele
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz asupra terenului
proprietatea municipiului şi dreptul de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau
aeriană pentru executarea lucrărilor de construire a reţelelor tehnico-edilitare şi pe
durata funcţionării acestora – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
Dl. Primar: sunt lucrări pentru care trebuie să dăm dreptul de uz şi servitute pe o perioadă determinată
firmelor de utilităţi în special E-ON GAZ, E-ON ELECTRICA, ROMTELECOM, care au intervenţii
pe domeniul public, şi trebuie aprobate în Consiliul Local.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan
Urbanistic de Detaliu solicitant Airinei Mihai – iniţiatori Primarul municipiului Suceava
şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 20. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Suceava şi SC MUHA
SRL SUCEAVA – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: urmează o serie de proiecte prin care ni se solicită să sprijinim, în limita legală, oamenii
de afaceri într-un fel sau altul, şi să le dăm o şansă acestor oameni care îşi desfăşoară activitatea în
municipiul Suceava în această perioadă dificilă.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vânzare a
spaţiilor medicale din Policlinica Judeţeană str. Ştefan cel Mare nr.78, str. Aleea Saturn
nr.4, str. Celulozei nr. 2, str. Ana Ipătescu nr. 6, B-dul George Enescu nr. 15 bl. T33 şi
centrul medical Bucovina str. Calea Unirii nr. 24-26 – iniţiator Primarul municipiului
Suceava
Dl. Primar: s-au clarificat condiţiile de vânzare şi sperăm ca în cel mai scurt timp să finalizăm
vânzarea acestor cabinete
Comisia de turism – nu se pronunţă, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

13

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova
Distribuţie S.A. a unor parcele de teren proprietate a municipiului Suceava, domeniul
public, în vederea executării lucrărilor de extindere reţea electrică şi branşament electric
aferent unor locuinţe autorizate – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: este vorba despre darea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova a unor parcele de teren
pentru a se putea face racordul la reţeaua de energie electrică unor persoane private care au case în
municipiul Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către E-ON
Moldova Distribuţie S.A. a suprafeţei de 350 mp teren proprietate a municipiului
Suceava, domeniul public, aferent LES de medie tensiune pentru racord electric la
Cetatea de Scaun a Sucevei – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 24. 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
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Comisia turism – nu se pronunţă, celelate comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Caşu: în zona George Enescu se încalcă cele mai elementare aprobări de construire pe baza
aprobărilor pe care le dăm noi. Mă voi ocupa împreună cu salariaţii de la Disciplina în construcţii de
acest aspect şi vă vom prezenta o informare asupra acestei probleme.
Dl. Primar: se vor face verificări pentru a vedea dacă s-a respectat „Autorizaţia de construire”
eliberată în baza aprobărilor date de Consiliul Local
Dl. Vornicu: pe B-dul Victoriei se construieşte „o porumbărie”, fiind una dintre cele mai urâte
construcţii din judeţul Suceava
Dl. Primar: trebuie verificat dacă există autorizaţie de construire pentru această construcţie
Dl. Vornicu propune un amendament - votarea pe subpuncte a proiectului de hotărâre
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Se supune la vot amendamentul.
VOT : Da-3 voturi
Nu-15 voturi
Abt-1 vot
Amendamentul a fost respins.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-16 voturi
Abt-3 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 25. 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 modificările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-17 voturi
Nu-1 vot
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Ştefan cel
Mare nr. 41, bl. A3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. General Iacob
Zadik nr.3, bl. 76, sc. A, ap. 2 – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Caşu: am stabilit ca toate balcoanele care se încadrează în 10 mp să le aprobăm, dar era
menţionată şi prevederea de a respecta proiecţia balcoanelor existente
Dl. Primar: aşa este şi cred că se respectă legea
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
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VOT : Da-18 voturi
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Muncii nr.32,
bl.93, sc. A, ap. 10 – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 29. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Calea
Obcinilor nr. 7, bl. 42, sc. A, ap. 3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proirctul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren
situate în Suceava, str. Calea Unirii, B-dul George Enescu, B-dul 1 Decembrie 1918 şi str.
Ştefan cel Mare, în vederea amplasării a patru tonete de îngheţată – iniţiator Primarul
municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Comisia turism – nu se pronunţă, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-16 voturi
Abt-3 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 31. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Păcii nr.6, bl.
151, sc. A – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia turism – nu se pronunţă, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-16 voturi
Abt-3 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 32. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în B-dul George
Enescu fn - iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: la prima vedere pare o suprafaţă foarte mare, însă mergând la schiţă putem vedea că
reprezintă o lărgire a actualului spaţiu comercial.
Comisia de învăţământ – discuţii în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Caşu: acest proiect a fost şi pe ordinea de zi de luna trecută şi d-voastră l-aţi retras. Acest spaţiu
care este amenajat l-am aprobat anul trecut pentru a se încadra în prevederile U.E. iar acum doreşte 23
mp în scopul extinderii unui balcon. Sunt 2 treceri pe care doreşte să le închidă şi cine îşi asumă
răspunderea pentru că pe acolo nu o să mai poată trece în situaţii de urgenţă pompierii şi salvarea?
Dl. Primar: am retras luna trecută proiectul dintr-o problemă juridică
D-na Prelipceanu: s-a clarificat din punct de vedere juridic şi nu se închide nici un spaţiu public
Dl. Donţu: acolo era un chioşc pentru distribuţie presă care a fost mutat la 50 m de locul iniţial, de
către proprietarul spaţiului
Dl. Jitariuc: era o proprietate privată iar aceast chioşc bloca accesul, motiv pentru care a fost mutat
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-13 voturi
Nu-4 voturi
Abt-2 voturi
Hotărârea a fost respinsă.
Punctul 33: Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără
licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Trandafirilor
nr.12, bl.12, în vederea extinderii birourilor notariale existente la parterul blocului nr.12
– iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Comisia învăţământ – discuţii în plen, comisia turism – nu se pronunţă, celelalte comisii au avizat
favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Donţu: dacă s-a modificat preţul faţă da data trecută
Dl. Primar: preţul a rămas acelaşi
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-17 voturi
Abt-2 voturi
Hotărârea a fost aprobată.
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Punctul 34. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de organizare a licitaţiei
publice pentru închirierea unei parcele de teren situate în Suceava str. Universităţii fn –
iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: este vorba despre firma BELPAN SRL care a făcut proiecte de modernizare la nivel
european, a investit şi cred că ar trebui ajutată pentru a putea să îşi vândă produsele
Comisia turism – nu se pronunţă, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-14 voturi
Nu-5 voturi
Hotărârea a fost respinsă.
Punctul 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren
situate în Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 22, str. Traian Ţăranu nr. 3, respectiv str.
Calea Burdujeni fn în vederea amplasării a trei totemuri publicitare – iniţiator Primarul
municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-17 voturi
Abt-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 36. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a anexei nr. 2 la HGR
nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, completată şi modificată prin
HGR nr. 1564/2006 – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Comisia urbanism – discuţii în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-17 voturi
Abt-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 37. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al
municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul
municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 38. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către E-ON Gaz
Distribuţie S.A. a terenului în suprafaţă de 80 mp situat în Suceava, str. Grigore Ureche
fn, în vederea amplasării unei staţii de Reglare de sector a gazelor naturale în cartierul
Zamca – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 39. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Republicii nr.
14, bl. 14, sc. B, ap.1 – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 40.Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii
de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la
HGR nr. 1563/19.12.2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al
statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea
Consiliului Local al municipiului Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: este vorba de o Hotărâre care trebuie înaintată către Guvern pentru a se definitiva
transferarea patrimoniului RAAPPS.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 41.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei societăţii SC AMW
IMOBILIARE SRL constând în parcela de teren în suprafaţă de 2.177 mp situată în
zona Zamca, municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 42. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi SC
CONSTRUCŢII POP STRUGAR SRL SUCEAVA – iniţiator Primarul municipiului
Suceava
Dl. Primar: este vorba de asocierea dintre Primăria municipiului Suceava şi SC CONSTRCŢII POP
STRUGAR SRL SUCEAVA pentru realizarea unei căi de acces conform PUZ-ului aprobat în zona
parcului
Comisiade sănatate şi comisia turism – discuţii în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul
de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-14 voturi
Abt-5 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 43. Proiect de hotarâre privind însuşirea Protocolului de colaborare privind
înfiinţarea şi funcţionarea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare – iniţiator
Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: este vorba de un protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar care nu presupune
contribuţii financiare din partea Primăriei municipiului Suceava în afară de angajamente materiale
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei finale privind completarea
declaraţiilor de impunere şi plata taxei de salubrizare în cadrul unor Asociaţii de
Proprietari - iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului
Suceava Lucian Harsovschi
Dl. Primar: este vorba despre aprobarea unor sume care trebuie restituite la asociaţiile de proprietari
ca urmare a aplicării cu întârziere a taxei de salubritate în municipiul Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Iordache: mă bucur că sumele se întorc acolo unde trebuie
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 45.Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unui post în
statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor – iniţiator Primarul municipiului
Suceava
Dl. Primar: este vorba de o promovare ca urmare a absolvirii sudiilor superioare
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 46.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului
Suceava
Dl. Primar: prezintă proiectul de hotărâre
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt- 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 47.Raport privind activitatea desfăşurată de Poliţia Comunitară a municipiului
Suceava în trimestrul II al anului 2009 înregistrat la Consiliul Local al municipiului
Suceava cu numarul 157/23.07.2009
S-a luat la cunoştinţă acest raport.
Punctul 48.Informare a Serviciului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit privind
eliberarea de către 3 familii a locuinţelor ANL
S-a luat la cunoştinţă această informare.
Punctul 49. Diverse
D-na Cocriş: aş dori să fac o precizare referitor la străzile municipiului Suceava care sunt distruse
toate. Poate reuşim să reparăm str. Universităţii pentru că se distrug maşinile, precum şi str. Dornelor,
care nu s-a reparat deloc după terminarea lucrărilor. O altă problemă ar fi sensul obligatoriu dreapta
din parcarea de la Bucovina şi propun presei să facă o schemă a circulaţiei în zona centrală.
Dl. Primar: avem o problemă mare cu circulaţia în Suceava datorită lucrărilor, iar problemele
punctuale trebuie verificate de personalul de specialitate
Dl. Bosancu: solicită semnalizarea gropilor pe timp de ploaie
Dl. Primar: se construieşte în tot municipiul şi nu mai putem controla toate şantierele, însă o să
punem să fie semnalizate corespunzător

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia
Ortodoxă Ucraineană „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Suceava a unei parcele de teren în
suprafaţă de 410 mp, situată în str. Zamca fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar: Parohia doreşte să îşi extindă curtea unde este construită biserica
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abt- 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Dl. Onofrei, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor prezenţi
pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ONOFREI RĂILEANU GHEORGHE

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN

ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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