MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 29 iulie 2013
Dl.Mocanu – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului
nr.2.111/24.07.2013 pentru data de 29.07.2013, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 22 consilieri locali iar dl.Ciobanu Timofi
Adrian lipseşte motivat.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Viceprimar
Gavril Vîrvara, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na Narcisa Marchitan – director
Direcţia de asistenţă socială, d-na Prelipcean Cerasela – director Direcţia urbanism, amenajarea
teritoriului şi cadastru, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios, administrativ, juridic, d-na
Camelia Damian – şef Serviciul patrimoniu, d-na Bodor Xenia - şef Serviciu urbanism şi
amenajarea teritoriului, dl. Viorel Horodenciuc - Director executiv Poliţia Locală, d-na Sofian
Rodica – consilier Biroul buget, d-na Bujorean Violeta – şef Serviciu acte administrative, relaţii
publice, circulaţia şi păstrarea documentelor,din partea mass-media participă: dl. Cosmin
Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco –
Evenimentul de Iaşi, dl. Dan Pricope – Obiectiv de Suceava.
Dl. Mocanu, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei :
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Suceava ce a avut loc în data de 27 iunie 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul II al anului 2013, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea
de dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lung.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru
anul 2013 – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al
Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN
URBANISTIC ZONAL şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unei
clădiri D+P+4E cu spaţii comerciale la demisol şi parter şi spaţii de locuit la etaje şi o
clădire pentru servicii P+1E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, pe teren
proprietate privată, situat pe strada Eroilor – cartier Burdujeni – solicitant Gontaru Andrei
Gelu şi Daniela – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul
municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.
6. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor
taxi pentru transportul de persoane nr.155/18.07.2013.
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de
transport persoane în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara
8. Informarea nr.253.767/09.07.2013 privind activitatea Serviciului Protecţie Socială pe
semestrul I 2013.
9. Informarea nr.172.819/09.07.2013 privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală
Suceava în trimestrul al II-lea 2013.
10. Diverse.
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Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da – 20 voturi
Nu – 1 vot
Ordinea de zi a fost aprobată.
Dl. Mocanu, supune la vot ordinea de zi suplimentară a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare, la nivelul Municipiului Suceava, a
prevederilor O.U.G. nr.77/2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Se supune la vot ordinea de zi suplimentară.
VOT : Da – 21 voturi
Abţ – 1 vot
Ordinea de zi suplimentară a fost adoptată.
Dl.Monacu: Doresc să adăugăm un punct pe ordinea de zi cu privire la emiterea unei hotărâri
privind problema regionalizării la nivel naţional. Principalul motiv pentru care fac asta, pe lângă
motivele istorice, este acela că nu pot fi de acord cu modelul de dezvoltare a judeţului Iaşi, care
este un model de tip sud-american adică s-a dezvoltat centrul iar restul judeţului a rămas la fel.
Nu îmi doresc ca peste câţiva ani să constatăm că oraşul Iaşi are o dezvoltare înfloritoare iar
celelalte judeţe, inclusiv judeţul nostru să rămână la periferia zonei de N-E. În concluzie aş dori
să avem un nou punct pe ordinea de zi prin care să ne spunem punctul de vedere cu privire la
acest subiect.
Dl.Secretar Municipiu: Se poate discuta dar nu se poate iniţia un proiect de hotărâre cu privire
la regionalizare pentru că nu este în competenţa Consiliului Local să iniţieze un proiect privind
această problemă.
Dl.Mocanu: Din moment ce nu există un proiect de hotărâre cred că acest subiect poate fi
discutat la punctul diverse.
Amendament dl.Harşovschi: Punctul de pe ordinea de zi suplimentară să intre pe ordinea de zi
normală la punctul nr.4'.
Se supune la vot amendamentul d-lui Harşovschi.
VOT : Da – 10 voturi
Nu – 9 voturi
Abţ – 3 voturi
Amendamentul a fost respins.
Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava ce a avut loc în data de 27 iunie 2013.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.
Se supune la vot punctul 1.
VOT : Da – 21 voturi
Abţ – 1 vot
Punctul 1 a fost aprobat.
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului
Suceava pentru trimestrul II al anului 2013, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare
şi Secţiunea de dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Ne-am fi dorit să avem o execuţie la buget mai bună până la data de 30.06 dar din
păcate lucrurile nu merg foarte bine din punct de vedere al încasărilor. Astfel la Bugetul local
gradul de execuţie este de 65,26% din care 69,75% la secţiunea de funcţionare iar pentru
2

secţiunea de dezvoltare este de 48,73%. În ceea ce priveşte gradul de realizare a cheltuielilor este
de 65,23% iar pe secţiuni gradul de efectuare a cheltuielilor la secţiunea de funcţionare este de
69,74% iar la secţiunea de dezvoltare este de 48,69%. În totalul cheltuielilor ponderea cea mai
mare o are capitolul Învăţământ de 38,73%, urmat de capitolul Combustibil şi energie cu 15,56%
şi capitolul Transporturi cu 13,42%. De asemenea avem datorii de 16.366.463 lei dar care se pot
stinge din încasările municipalității până la sfârşitul anului. Ne preocupă faptul de a avea o
execuţie bugetară cât mai bună. De asemenea avem nevoie de mai mult personal la serviciul
executare silită şi sper să găsim soluţii pentru a delega persoane din cadrul Primăriei în perioada
următoare pentru că cele 10 persoane care sunt în serviciu nu reuşesc să încaseze sumele enorme
care sunt restante la Primărie de aproximativ 500 de miliarde de lei vechi atât la agenţii
economici cât şi la persoane fizice. În concluzie avem o execuţie bugetară modestă şi trebuie să
încercăm strategii astfel încât să putem creşte gradul de execuţie bugetară până la sfârşitul
anului.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Harşovschi: Vreau să vă întreb dacă gradul de încasare mic are legătură directă cu majorarea
de taxe pe care am aprobat-o la începutul anului.
Dl.Primar: Nu cred pentru că cetăţenii nu au plătit mai mult pentru că s-a compensat creşterea
de taxe cu scăderea taxei de salubrizare. Această problemă nu există doar la Suceava ci la nivel
naţional datorată crizei financiare.
Dl.Harşovschi: Noi aprobăm rectificări în minus dar nu văd măsuri concrete pentru sprijinirea
investiţiilor, crearea de locuri de muncă pentru că până la urmă rolul Consiliului Local este acela
de a sprijini locuitorii municipiului Suceava. Pe viitor este prevăzut un plan astfel încât să
creştem gradul de încasare şi bineînţeles să sprijinim populaţia municipiului Suceava cu acele
locuri de muncă promise, cu crearea acelor parcuri industriale?
Dl.Primar: Noi am făcut eforturi şi facem în continuare pentru a dezvolta acea zonă industrială
dar trebuie clarificată în primul rând situaţia de la Termica însă sperăm că o dată cu darea în
funcţiune a noii centrale lucrurile să se clarifice şi să creăm locuri de muncă. Primăria poate să
găsească pârghii pentru crearea de locuri de muncă, nu le crează ea direct dar este o preocupare
pentru noi şi sper ca împreună cu măsurile guvernamentale să putem găsi acele oportunităţi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 21 voturi
Abţ – 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului
Suceava pentru anul 2013 – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Prin parteneriatul româno-elveţian i s-a aprobat Primăriei municipiului Suceava
suma de aproximativ 8.500.000 de franci elveţieni echivalentul a aproximativ 7.000.000 euro
pentru 3 proiecte destul de importante privind modernizarea iluminatului public, modernizarea
bazarului prin aducerea încălzirii şi proiectul privind autovehiculele electrice. Vom mai primi
nişte bani pentru studiile pe care le-am făcut dar va trebui să prindem poziţii bugetare pentru
cofinanţările pe care le avem de făcut la partea de proiectare astfel încât să putem demara
proiectele tehnice pentru a putea trece la licitaţie. Cred că este o realizarea a acestui mandat
motiv pentru care vreau să le mulţumesc consilierilor pentru operativitate.
În ceea ce priveşte cheltuielile datorită austerităţii ni se stabileşte un număr de personal la
Primărie şi un fond de salarii, noi am fundamentat mai mult iar de la buget am primit mai puţin
şi ca atare facem astăzi nişte rectificări în cadrul capitolului de cheltuieli de personal pentru a
putea asigura salariile pe trimestrul III la Poliţia Locală, Direcţia Administraţia Pieţelor precum
şi celelalte direcţii din cadrul primăriei. De asemenea noi am făcut demersuri să ni se permită să
facem rectificări în plus de aproximativ 900.000 lei pentru asigurarea salariilor până la sfârşitul
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anului la autorităţile executive ale primăriei municipiului Suceava şi sper să primim această
aprobare de la Ministerul de Finanţe. De asemenea sunt şi nişte rectificări mai mici de 20.000 lei
reprezentând lucrări de mentenanţă a sistemului de supraveghere video achiziţionat în cadrul
proiectului „creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava prin
achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere”, de
asemenea se rectifică în plus cu suma de 22.000 lei la „Centre pentru conservarea şi promovarea
culturii tradiţionale” pentru lucrări de întreţinere la instalaţiile electrice deoarece legea nu ne
permite să angajăm o persoană care să se ocupe de asta şi avem foarte multe instalaţii de aerisire,
de încălzire.
În ceea ce piveşte sumele mai mari rectificate avem 260.000 lei pentru proiectul de la bazar, la
iluminat public 550.000 lei, pentru autovehicule electrice 299.800 lei precum şi un studiu pentru
reabilitarea zonei centrale. Aşa cum am anunţat avem şansa să mai prindem un proiect pentru
modernizarea în jurul Palatului Administrativ până la magazinul Bucovina. De asemenea este o
regularizare între capitole la „Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate” de 691.364 lei
precum şi 80.000 lei la „Studii de fezabilitate” pentru a realiza Zona Policentrică. În urma
acestor modificări cu plus şi minus între capitole bugetare rezultă în final o sumă de 825.000 lei
care se transferă la „Fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale” care este propus spre
repartizare în proiectul următor.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Tătăranu: Am o propunere de a acorda o sumă de bani Bisericii de la Cimitirul „Pacea”
pentru amenajarea capelei.
Dl.Primar: Nu putem face acest lucru deoarece nu avem nici o solicitare în acest sens din partea
lor. Dacă vom primi o solicitare în acest sens o vom lua în considerare sau puteţi iniţia
dumneavoastră un proiect de hotărâre deoarece trebuie urmată o anumită procedură.
Dl.Harşovschi: Am înţeles că nu sunt bani pentru salarii pentru trimestrul IV şi aş dori să ne daţi
mai multe detalii cu privire la acest lucru.
Dl.Primar: Nu este vorba de bani efectiv ci de faptul că nu era poziţie bugetară datorită faptului
că noi avem o anvelopă bugetară aprobată de către Ministerul de Finanţe dar cu siguranţă ni se
va da anvelopa salarială restantă dar în nici un caz nu se pune problema că nu avem lichidităţi
pentru plata salariilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de
rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Din suma de 825.000 care a fost trecută la Fondul de rezervă la punctul anterior,
600.000 lei sunt redistribuiţi în cadrul capitolului „Cheltuieli de personal” iar 225.000 lei pentru
Şcoala „Ion Creangă” pentru reparaţii.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 21 voturi
Abţ – 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru
construirea unei clădiri D+P+4E cu spaţii comerciale la demisol şi parter şi spaţii de locuit
la etaje şi o clădire pentru servicii P+1E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, pe
teren proprietate privată, situat pe strada Eroilor – cartier Burdujeni – solicitant Gontaru
Andrei Gelu şi Daniela – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi
Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.
Dl.Primar: Este vorba de construirea unei clădiri destul de importante pe str.Eroilor – cartier
Burdujeni, creându-se şi locuri de muncă în acest fel. Sunt îndeplinite toate condiţiile de
urbanism motiv pentru care nu există nici un impediment pentru a nu aproba acest proiect.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Tătăranu: Documentaţia de urbanism este o documentaţie care modifică nişte indicatori
urbanistici prevăzuţi de PUG.
D-na Cerasela Prelipcean – Director Urbanism: Pe strada Eroilor este vorba de o zonă de
dezvoltare motiv pentru care Planul Urbanistic Zonal nu modifică nimic ci stabileşte acei
indicatori urbanistici.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 21 voturi
Abţ – 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Dl.Barbă: În ce stadiu este Planul Urbanistic General având în vedere că s-au alocat bani în
continuare de la buget pentru finalizarea acestui important obiectiv precum şi a planului edilitar
având în vedere că s-au cam finalizat lucrările de înlocuire a instalaţiilor?
Dl.Doroftei: Lucrările de extindere şi reabilitare la apă şi canal sunt aproape gata urmând ca la
sfârşitul anului 2014 să fie gata în tot municipiul. În ceea ce priveşte elaborarea Planului
Urbanistic General şi predarea lui săptămâna viitoare va fi evaluată o predare pe etape care era
prevăzută în contract.
Dl.Primar: Vă asigur că nu tragem de timp însă este o lucrare laborioasă şi dorim să o facem
bine. Aşa cum a precizat şi dl.Viceprimar sperăm că în 2014 va fi gata.
Dl.Mocanu: Am stabilit pe joi o întâlnire cu proiectantul general de la Bucureşti pentru a discuta
nişte elemente de conţinut ale PUG-ului pentru a fi avizate la oficiul de cadastru acest lucru
arătând că se lucrează la PUG.
Punctul 6. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire
a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane nr.155/18.07.2013.
Dl.Primar: Prin HCL nr.133/12.07.2012 s-a aprobat atribuirea unui număr de autorizaţii taxi iar
comisia de evaluare a considerat că toate cererile îndeplinesc criteriile cerute fiind admise toate
la procedura de atribuire.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul.
Dl.Harşovschi: Ştiu că această comisie s-a întrunit vineri la ora 12 la Primăria municipiului
Suceava şi cred că este un lucru bun că membrii comisiei au dorit să discute cu reprezentanţii
taximetriştilor, persoane fizice autorizate şi chiar cu taximetriştii. Nu ştiu concluziile acestei
şedinţe şi sper ca pentru problemele pe care le-au ridicat ei să găsiţi soluţii pe viitor. Aşa cum
ştiţi Consiliul Local a aprobat majorarea numărului de taxiuri cu 30 în acest mandat şi cererile au
fost loc pe loc. În şedinţa care a avut loc s-a folosit numele meu în calitate de fost viceprimar
explicându-le cetăţenilor că acum „nu se mai întâmplă cum se întâmpla pe timpul lui Harşovschi.
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Din acest motiv vă rog respectuos să nu mai faceţi acest lucru iar dacă aveţi dovezi că sunt
lucruri nelegale anunţaţi organele abilitate pentru că în caz contrar, aşa cum am obişnuit până
acum, eu nu mă cert în Consiliul Local referitor la numele meu ci discutăm direct în instanţă
referitor la calomnie”. Sper să nu se mai întâmple acest lucru pe viitor.
Dl.Grosar: În urma discuţiilor avute cu taximetriştii s-au ridicat unele probleme respectiv:
pentru faptul că a crescut numărul de taxiuri se doreşte identificarea unor locuri suplimentare de
staţii taxi şi marcarea lor cu indicatoare şi marcaje rutiere şi de asemenea se doreşte acordarea
unei atenţii mai sporite controlului care se face asupra celor care exercită această meserie fără a
fi autorizaţi.
Dl.Primar: Cred că ar fi indicat să avem o discuţie cu taximetriştii pentru ca împreună să
identificăm acele locuri astfel încât numărul locurilor de parcare să fie corelat cu numărul de
autorizaţii.
Dl.Girigan: Aş aduce în discuţie faptul că sunt multe staţii de taxi care sunt permanent ocupate
de autovehicule de altă natură decât taximetre. În acest caz cred că Poliţia Locală poate
supraveghea ca staţiile de taxi să fie în permanenţă ocupate doar de taxiuri.
Se supune la vot raportul.
VOT : Da – 21 voturi
Abţ – 1 vot
Raportul a fost aprobat.
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru
realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi – iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril
Vîrvara.
Dl.Primar: Este vorba de repartizarea autorizaţiilor pe operatori de taxi.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Harşovschi: Rugămintea mea este ca atunci când intrăm în şedinţa Consiliului Local cu
atribuirea unor autorizaţii taxi dacă sunt alte autorizaţii vacante să le declarăm. Nu s-a amintit
nimic de faptul că taximetriştii doresc şi majorarea preţului.
Dl.Mocanu: Aş dori să subliniez, dat fiind faptul că am fost printre susţinătorii creşterii
numărului de taxiuri şi folosesc destul de des taxiurile, că acum se folosesc aparatele de marcat,
sunt mai curate, ajung la timp, deci în concluzie cred că creşterea numărului de taxiuri a dus la
îmbunătăţirea serviciilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 21 voturi
Abţ – 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 8. Informarea nr.253.767/09.07.2013 privind activitatea Serviciului
Protecţie Socială pe semestrul I 2013.
Dl.Primar: Direcţia de Asistenţă Socială este o direcţie performantă la Primăria municipiului
Suceava şi în afară de problemele semnalate de Curtea de Conturi datorită faptului că oamenii nu
au declarat corect pe propria răspundere veniturile pentru ajutorul de încălzire nu au fost alte
probleme.
S-a luat la cunoştinţă.
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Punctul 9. Informarea nr.172.819/09.07.2013 privind activitatea desfăşurată de
Poliţia Locală Suceava în trimestrul al II-lea 2013.
Dl.Primar: Aşa cum am mai spus avem un deficit de personal la Poliţia Locală însă mă bucur că
am reuşit să achiziţionăm acele autovehicule pentru dotarea Poliţiei Locale. Ar fi bine dacă am
putea să mai angajăm personal pentru că sunt unele zone descoperite, în special posturile mobile.
Dl.Harşovschi: Am fost informat după ce a avut loc această şedinţă a Comisiei Locale de
Ordine Publică din care fac parte.
Mai mulţi cetăţeni au semnalat faptul că nu se iau măsuri cu privire la staţionarea
autovehiculelor mai mari de 3,5 tone, respectiv mai lungi de 5 metri pe raza municipiului
Suceava. Ştiu că ducem lipsă de personal dar ar trebui să facem din când în când acţiuni tematice
pe această temă având în vedere că Poliţia Locală care are îndatoriri în acest sens prevăzute de
Hotărârea Consiliului Local aprobată de noi în aşa fel încât să reuşim să mai redăm câteva locuri
de parcare sucevenilor.
De asemenea pe zidul parcării şi cel de la Curtea Domnească a apărut scris cu graffiti
„BASARABIA E ROMÂNIA”. Suntem cu toţii patrioţi dar asta nu înseamnă că trebuie să
murdărim aceste ziduri şi vreau să mulţumesc celor de la Domeniul Public că au şters acea
lozincă însă aş vrea să ştiu dacă au fost identificate persoanele care au făcut acest lucru.
Dl.Horodenciuc - Director executiv Poliţia Locală: Este o zonă nesupravegheată cu camere
video dar se pare că este vorba de nişte adolescenţi care au acţionat şi în alte cartiere
S-a luat la cunoştinţă.
Punctul 1 ordine de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind punerea în
aplicare, la nivelul Municipiului Suceava, a prevederilor O.U.G. nr.77/2013 – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Prin această O.U.G. nr.77/2013 se desfiinţează posturile vacante, se reconsideră
unele posturi unice legea stabilind unde pot exista aceste posturi unice. Am făcut tot posibilul
pentru a găsi soluţii pentru a păstra încadrarea pe funcţii a actualilor angajaţi ai Primăriei
municipiului Suceava pentru că salariile în administraţia publică nu sunt foarte mari iar pentru a
motiva salariaţii măcar să le păstrăm salariile actuale. Vreau să le mulţumesc celor doi
viceprimari, dl.Doroftei şi dl.Vârvara, pentru că au înţeles că atribuţiile serviciilor rămân la fel
chiar dacă în organigramă suferă unele modificări. La Primăria municipiului Suceava s-au
desfiinţat un număr de 81 de posturi, respectiv de la 747 la 666, din care 40 de posturi din cadrul
Aparatului de specialitate al primarului, 12 posturi la Direcţia Administraţia Pieţelor şi 26 de
posturi la Direcţia Generală a Domeniului Public. Vreau să mulţumesc şi d-lui secretar Ioan
Ciutac care a fost la Bucureşti şi a susţinut organigrama şi d-nei Dziubinschi. Cred că am reuşit
să aprobăm o organigramă care păstrează funcţiile de încadrare a salariaţilor la Primăria
municipiului Suceava şi asigură o funcţionare cât de cât corespunzătoare în actualele condiţii de
austeritate
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Primar: Vreau să menţionez că nu se pot face nici un fel de modificări la organigramă
deoarece este aprobată de cei de la ANFP iar în măsura în care dorim să modificăm organigrama
aprobată de cei de la ANFP trebuie retransmisă la ANFP pentru aprobare.
Dl.Harşovschi: Propunerea mea a fost de a o discuta mai devreme pe ordinea de zi pentru a da o
importanţă mai mare acestei organigrame. În prima fază se reduc posturile vacante, respectiv
cele 81 de posturi care ar fi putut fi viitoare locuri de muncă pentru 81 de persoane având în
vedere că noi facem eforturi să creăm locuri de muncă pentru suceveni însă Guvernul Ponta le
taie şi nu se opreşte aici pentru că urmează o perioadă de disponibilizări şi din acest motiv aş
dori să discutăm mai mult cu privire la acest subiect. Noi nu trebuie să aprobăm o organigramă a
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ANFP-ului, avizată, făcută de conducerea primăriei, ci ar trebui să fim cu toţii mai atenţi şi să
luăm act de ceea ce se întâmplă în municipiul Suceava.
Dl.Mocanu: Aţi omis o componentă foarte importantă a acelei Ordonanţe de Urgenţă respectiv
componenta care spune că se va permite angajarea 1:1 şi care elimină componenta introdusă de
Guvernul pe care l-aţi reprezentat de angajare 1:7, componentă care bloca posturile şi nu se
puteau face angajări.
Dl.Harşovschi: Voiam să subliniez că economia nu funcţionează foarte bine lucru pentru care
suntem într-o criză economică motiv pentru care nu sunt bani pentru a face angajări în
administraţia publică locală şi cred că se trece cam uşor peste această ordonanţă.
Dl.Doroftei: Această ordonanţă este o măsură reparatorie prin care se permite angajarea 1:1
dând posibilitatea administraţiilor publice şi tuturor angajatorilor din sistemul bugetar de a
angaja pe acele posturi care sunt vacante deoarece nu s-au tăiat toate posturile care erau vacante
la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe iar în ceea ce priveşte Primăria municipiului
Suceava s-au identificat acele posturi unice şi mai există posturi care vor fi ocupate prin concurs
în perioada următoare. De asemenea se pot face angajări 1:1 în condiţiile în care un angajat iese
la pensie, îşi dă demisia, se îmbolnăveşte, lucru care nu a fost posibil până acum. Am ajuns în
situaţia de a avea posturi de muncă vacante pentru că nu am avut posibilitatea tehnică să angajăm
deoarece era necesar să plece 7 persoane pentru a putea angaja 1. La momentul respectiv s-au
tăiat nişte posturi, aţi tăiat şansele unor oameni de a se vedea integraţi în câmpul muncii, aţi tăiat
şansele unor tineri de a se regăsi în administraţie sau în domeniile pentru care ei au fost pregătiţi.
Noi facem eforturi pentru a păstra locurile de muncă, dovadă fiind faptul că nu a fost dat nimeni
afară, că nu am tăiat salariul nimănui, ba mai mult deschidem posibilitatea de a ne completa
necesarul de personal prin angajare 1:1.
Dl.Harşovschi: Spuneţi că este o măsură reparatorie însă noi desfiinţăm 81 de posturi vacante
care puteau fi a unor tineri care să se afirme în administraţia locală şi de asemenea sunt angajaţi
care vor avea un salariu mai mic.
Dl.Arămescu: Primăria a funcţionat bine cu acest personal şi cred că poate funcţiona şi în
continuare. Gândiţi-vă la un cadru legislativ favorabil pentru a crea locuri de muncă în sfera
parcului industrial de care se discută.
Dl.Barbă: Care este marea realizare a consilierilor USL că votează o hotărâre a Guvernului?
Dl.Mocanu: Este vorba de o procedură legală care stabileşte că organigrama se votează în
Consiliul Local, deci noi nu votăm hotărârea Guvernului.
Dl.Harşovschi: Un viceprimar are anumite servicii în subordine iar celălalt viceprimar alte
servicii şi aş dori să ştiu dacă aceste servicii pe care le au în subordine coincid cu dispoziţia de
primar sau sunt diferenţe?
Dl.Primar: Le vom sincroniza şi împreună cu domnii viceprimari vom găsi soluţii de
armonizare a dispoziţiilor cu organigrama.
Dl.Harşovschi: Dacă noi aprobăm organigrama se mai poate modifica prin dispoziţie de primar?
Dl.Primar: Nu se modifică organigrama ci atribuţiile.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da – 13 voturi
Abţ – 9 voturi
Hotărâre a fost aprobată.
Punctul.10. Diverse.
Dl.Primar: Şedinţa ordinară din luna august va avea loc pe data de 29.
Dl.Monacu: Aş dori ca problema regionalizării să o reluăm la şedinţa din luna următoare în care
Consiliul Local să îşi spună un punct de vedere clar privind problema regionalizării pentru că eu
nu sunt de acord cu modul de dezvoltare a judeţului Iaşi în care s-a polarizat tot ce este bun şi
frumos în centru iar judeţul este nedezvoltat şi riscăm să ajungem peste câţiva ani ca atât cultura
cât şi industria să se polarizeze în municipiul Iaşi iar periferia regiunii de N-E în loc să avanseze
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să ajungă într-o stare care exista înainte de '89. Din acest motiv doresc să discutăm la modul cel
mai serios pe acestă temă.
Dl.Barbă: Trebuie să învăţăm din ceea ce s-a întâmplat în şedinţa Consiliului Judeţean pe
această temă şi este puţin probabil să adoptăm o hotărâre de Consiliul Local în acest sens însă
asta nu opreşte consilierii să facă un apel în acest sens.
Având în vedere că pe 15 august este hramul Mănăstirii Putna fac o invitaţie publică Premierului
Ponta şi Ministrului Dragnea să fie pe 15 august la Suceava şi atunci va primi o documentaţie din
partea consilierilor locali, a consilierilor judeţeni deoarece sucevenii doresc acest lucru.
Dl.Mocanu: Niciodată un Consiliu Local nu va putea să schimbe hotărârea unor foruri statutare
ale partidelor. Hotărârea a fost foarte clară şi anume că se doreşte să existe o regiune care să se
numească Bucovina.
Dl.Harşovschi: Când a fost dl.primar în concediu s-a început să se asfalteze pe anumite străzi
printre care o stradă din zona Obcini care la 2-3 zile a fost spartă pentru introducerea conductelor
de apă şi canal prin programul POST Mediu. Ar trebui să ştim cine a dat acest ordin de asfaltare
în condiţiile în care se introducea apă şi canal din moment ce ştim că beneficiarul programului
POST Mediu este Primăria municipiului Suceava şi se lucrează pe baza unui comandament. Cred
că este vorba de o eroare de sincronizare a anumitor servicii şi aş dori ca acest lucru să nu se mai
întâmple pe viitor.
Dl.Doroftei: În ceea ce priveşte problema regionalizării au fost discuţii la care au participat la o
dezbatere publică reprezentanţi de la toate partidele, reprezentanţi ai ONG-urilor, mass-media şi
toată lumea care şi-a dorit. În urma acestor discuţii s-a stabilit că susţinem cu toţii o regiune care
să privească şi să facă referire la judeţul Suceava. Nu văd de ce am relua din nou aceste discuţii.
În momentul în care discutăm despre exprimarea voinţei populaţiei ar trebui să îi consultăm
pentru a vedea ce vor ei de fapt.
Dl. Mocanu, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor
prezenţi pentru participare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOCANU VASILE

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN

ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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