
 
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 12 august 2013 

Dl Mocanu – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  convocat  în  baza  Dispoziţiei  Primarului  nr.
2.419/08.08.2013, pentru data de 12.08.2013, ora 10,00  în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 13 consilieri locali din numărul total de 23
de consilieri  în funcţie.  Lipsesc motivat dl. Brădăţan,  dl.  Cîrlan,  dl.  Ciobanu – Timofi,  d-na.
Cocriş, dl. Onofrei – Răileanu, dl. Seredenciuc, dl. Tătăranu, dl. Ungurian iar dl. Monacu şi dl.
Sfeclă întârzie.   

La  şedintă  participă:  dl.  Primar  Ion  Lungu,  dl.  Secretar  Ioan  Ciutac,  d-na.  Elisabeta
Văideanu  –  director  Direcţia  buget,  contabilitate  şi  fiscalitate,  d-na.  Violeta  Bujorean  –  şef
Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, dl. Paul Iftimie
– şef Serviciul contencios administrativ, juridic şi d-ra. Simona Maxim – consilier Biroul buget.  

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

Dl Mocanu prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului
Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  asocierea  între  Municipiul  Suceava  şi  Muzeul  Bucovinei  -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

VOT: DA – 13
Ordinea de zi a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul
de  rezervă  al  Bugetului  Local  al  municipiului  Suceava  pentru  anul  2013  -  iniţiator
Primarul municipiului Suceava;

Dl  Primar  prezintă  proiectul  de  hotărâre. Precizează  că  municipalitatea  a  sprijint  în
fiecare  an  Festivalul  de  artă  medievală  care  este  un  reper  pentru  activitatea  culturală  atât  a
municipiului cât şi a judeţului Suceava. În acest an pentru acest festival a fost alocată suma de
200 de milioane lei din fonduri europene şi încă suma de 1,3 miliarde lei pentru achiziţionarea a
100  de  costume  portivit  Proiectului  european,  costume  care  sunt  date  în  gestiune  Muzeului
Bucovina pentru a fi folosite când sunt evenimente în Cetatea de Scaun a Sucevei. Propunerea
este de acordare a sumei de 800 de milioane de lei pentru a se desfăşura în condiţii de austeritate
însă  normale  Festivalul  de  Artă  Medievală  ediţia  2013,  ediţie  jubiliară  dat  fiind faptul  că  se
împlinesc 625 de ani de atestare documentară a municipiului Suceava. Două lucruri sunt legate de
atestarea documentară,  Cetatea de Scaun a Sucevei şi Petru Muşat,  astfel încât se fac eforturi
pentru  a  amplasa  în  cel  mai  scurt  timp  statuia  lui  Petru  Muşat  pe  soclu  în  zona  palatului
administrativ.  Astfel  primul proiect de hotărâre reprezintă  partea formală,  respectiv luarea din
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fondul de rezervă a sumei de 800 de milioane lei pentru ca să fie alocaţi în baza asocierii  cu
Muzeul Bocovinei pentru realizarea Festivalului de artă medievală ediţia 2013.   

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Harşovschi întreabă care a fost suma solicitată de Complexul Muzeal.

Dl  Primar  precizează  că  suma  solicitată  verbal  de  Complexul  Muzeal  a  fost  de  2
miliarde de lei, însă suma maximă ce poate fi alocată în aceste condiţii de austeritate este de 1
miliard de lei. 

Au venit dl Sfeclă şi dl Monacu – sunt prezenţi 15 consilieri locali.

Dl  Barbă  menţionează  că  este  de apreciat  şi  bine  de  încurajat  ca  municipalitatea  să
contribuie  cu  fonduri  la  toate  acţiunile  în  special  cele  culturale.  Solicită  pentru  următoarea
şedinţă a Consiliului Local al municipiului Suceava, motivat de faptul că sprijinirea culturii şi a
sportului nu trebuie abandonate, să se prezinte o situaţie privind viitorul, în special, al echipei de
handbal, date fiind sumele importante de bani care s-au investit pentru handbal şi fotbal, sume
care puteau fi investite în structură dacă erau atraşi parteneri privaţi în susţinerea echipelor. Dacă
municipalitatea nu le-ar fi sprijit activitatea, echipele nu ar fi avut rezultate, însă viitorul este
sumbru fără implicarea factorului privat, în calitate de membru în Comisia de turism, tineret şi
sport consideră necesară o dezbatere mai amplă pe această temă.
 Referitor  la  activităţile  culturale,  sumele  alocate  au  ca  principal  scop  promovarea
municipiului Suceava, însă acţiunile de finanţare a activităţilor culturale trebuie corelate cu alte
acţiuni care să ducă măcar la a nu ştirbi imaginea municipiului. Aduce în discuţie importanţa
acţiunilor care vor avea loc la cetate,  Festivalul de artă medievală şi Rock Castle şi solicită
luarea măsurilor ce se impun în ceea ce priveşte cerşetorii şi câinii fără stăpân.          

Întreabă ce sumă a primit municipalitatea de la Guvern la ultima rectificare bugetară, şi
ce sprijin aşteaptă dl Primar pentru ca sumele prevăzute în trimestrul IV să poată fi aduse în
trimestrul III, astfel încât pentru unităţile şcolare în special să poată fi finanţate o serie de lucrări.

Dl Primar precizează că îi va răspunde punctual d-lui. Barbă după discutarea punctelor
de pe ordinea de zi.

Dl Grosar precizează că ar fi apreciat dacă dl. director Ursu ar fi onorat cu prezenţa sa
Consiliul Local având în vedere suma importantă alocată de municipalitate şi solicită ca la aceste
evenimente să nu se perceapă niciun fel de taxă de intrare, dată fiind criza economică în care se
află populaţia şi finanţarea evenimentului de către municipalitate. 

Dl Primar menţionează că este de acord cu propunerea d-lui. Grosar şi precizază că pe
viitor se va ţine cont de cele solicitate,  respectiv municipalitatea va acorda sume de bani cu
condiţia ca intrarea să fie liberă la evenimentele care au loc în cetate.

Dl Barbă precizează că pentru ediţia 2013 nu se poate renunţa la taxa de intrare dat fiind
faptul că aceasta a fost inclusă în bugetul acţiunii.

Dl Harşovschi solicită să se consemneze faptul că datorită consilierilor locali PDL acest
proiect a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
VOT: DA – 15
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Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect  de hotărâre  privind asocierea între  Municipiul  Suceava şi  Muzeul
Bucovinei; 

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
VOT: DA – 15
Hotărârea a fost adoptată.

Dl Primar mulţumeşte d-lui Barbă pentru sprijinul acordat în domeniul sportului, precum
şi d-lui Vornicu, preşedintele Comisiei de turism, tineret şi sport cu care colaborează direct în
rezolvarea problemelor. În ceea ce priveşte problema CS Universitatea responsabilitatea este în
totalitate  a  clubului,  iar  pentru  a  putea  fi  ajutaţi  trebuie  să  ajute  municipalitatea  să  rezilieze
contractul actual, să se întoarcă nişte bani la Primărie, sunt chestiuni consemnate de Curtea de
Conturi care trebuie respectate, pe actuala structură de finanţare municipalitatea nu poate aloca
nicio sumă de bani Clubului Sportiv Universitatea. Problema dintre Curtea de Conturi şi  Clubul
Sportiv Universitatea va fi rezolvată în instanţă, situaţie care necesită timp. Au fost găsite soluţiile
legale care însă implică colaborarea părţilor şi se aşteaptă răspunsul clubului.

În ceea ce priveşte fotbalul, municipalitatea a alocat în acest an ambelor echipe suma de
aproximativ 5 miliarde de lei şi vor mai fi alocate sume până la sfârşitul anului astfel încât să
existe o echipă de liga a II a. Se fac eforturi să se unească cele două echipe, acest lucru însă nu se
poate încă realiza deoarece au finanţare de la Primărie, dar se lucrează la o bază juridică. Solicită
implicarea d-lui Barbă în a atrage oameni de afaceri care să sprijine sportul sucevean.

Referitor la câinii fără stăpân există probleme cu asociaţiile iubitorilor de animale, însă
aceştia  vor  fi  strânşi  în  continuare.  Cu sprijinul  Poliţiei  Locale  a  municipiului  Suceava va fi
rezolvată problema cerşetorilor. 

Prin Ordonanţă de Guvern,  Primăria  municipiului  Suceava nu a primit  nicio sumă de
bani, iar cât priveşte ajutorul pe care îl aşteaptă în acest an, este la fel ca şi cel din anul precedent,
când s-au strâns 310 miliarde lei prin compensări cu societăţile care aveau datorii la bugetul de
stat,  şi  în  acest  an s-a  depus documentaţia  pentru  a  stinge  o parte  din datoriile  Primăriei  cu
societăţile care au datorii la bugetul de stat.      

Referitor la alocarea de sprijin financiar la SC Termica SA aceasta este dificilă deoarece
municipalitatea nu mai poate hotărî, administratorul judiciar decide în prezent. Având în vedere
datoriile  existente,  în  prezent  municipalitatea  mai  are  de  dat  la  SC Termica  SA suma de 57
miliarde de lei, iar în măsura în care sumele de bani ar ajunge la salariaţi Primăria ar plăti o parte
din bani, însă procedura este dificilă,  administratorul judicar se consultă cu creditorii  pentru a
decide. Primăria municipiului Suceava a alocat suma de 65 miliarde de lei pentru salarii, însă din
păcate banii nu au ajuns la salariaţi. 

O altă problemă o constituie solicitarea de majorare cu 62% a tarifului energiei termice
produse în CAF – uri, motivat de majorările preţului gazului metan din aprilie, iulie şi octombrie.
În situaţia  în care furnizarea agentului  termic către populaţie  va începe la 15 octombrie 2013
aproximativ 2 luni, până la finalizarea investiţiei şi funcţionarea efectivă se va impune producerea
de energie termică pe CAF – uri. În acest sens în data de 30 august este programată o întâlnire cu
conducerea  Prefecturii,  Consiliului  Judeţean,  Primăriei  şi  a  SC Bioenergy  pentru  a  fi  predat
graficul privind punerea în funcţiune a noii investiţii.  Astfel această  majorare de 62% trebuie
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împărţită între Primărie, SC Termica SA şi populaţie. La Suceava, în prezent, preţul de 185 lei
este  cel  mai  mic  din  Moldova  la  energia  termică,  la  Iaşi  este  de  266  lei,  iar  la  finalizarea
investiţiei, energia termică produsă pe biomasă va fi la un preţ comparativ suportabil faţă de cea
pe gaz metan sau pe cărbune din import.    

Dl Barbă  precizează că în anul 2011 prin rectificare de buget municipalitatea a primit
suma de aproximativ 30 de miliarde de lei pentru plata la Utilităţi şi mediu. Propune ca eventuala
diferenţă  de  preţ  de  la  scumpirea  preţului  gigacaloriei  să  fie  suportată  de  SC  Bioenergy  ca
nerespectare a contractului existent.

Dl Primar  precizează că până la data de 9 noiembrie 2013 nu poate fi pusă problema
nerespectării  contractului  încheiat  cu  SC  Bioenergy,  însă  pentru  perioada  15  octombrie  –  9
noiembrie actualizarea preţului trebuie suportată de Primărie, SC Termica SA şi populaţie.  

Dl Harşovschi întreabă referitor la finanţarea clubului de handbal cum pănă acum banii
au  fost  daţi  legal,  iar  în  urma ultimului  control  al  Curţii  de Conturi  s-a  stabilit  contratul,  în
controalele anterioare ale Curţii de Conturi finanţarea a fost legală.   

Dl Primar  menţionează că fiecare inspector al Curţii de Conturi are dreptul la propria
opinie, controlul din 2013 al Curţii de Conturi a stabilit că primele private date din bani publici nu
sunt în ordine. Până nu se clarifică situaţia, pe structura existentă, municipalitatea nu poate aloca
nicio sumă de bani clubului de handbal.

 Dl  Harşovschi  solicită  îndepărtarea  mesajelor  de  genul  celui  de  pe  gardul  Curţii
Domneşti „Basarabia e România”.  

Dl Primar a luat act de cele solicitate. 

Dl  Girigan  solicită  iniţierea  unei  discuţii  legată  de  problema  S.C.  ACET  S.A.,  o
problemă foarte delicată, riscul major fiind întreruperea furnizării apei reci în municipiul Suceava.

Dl Primar precizează că legat de situaţia de la S.C. ACET S.A. s-a înaintat o adresă către
Ministerul Finanţelor, s-a solicitat aducerea unor sume în avans din cotele defalcate din trimestrul
IV, pentru a plăti suma de 15 miliarde de lei către S.C. ACET S.A. în contul datoriei S.C. Termica
S.A. în cursul lunii august, cu acceptul administratorului judiciar.    

Dl Roibu precizează că blocajul financiar de la S.C. ACET S.A. duce la imposibilitatea
plăţii salariilor angajaţilor.
  

Dl Primar menţionează că pe tema relaţiilor Primărie - S.C. ACET S.A. Suceava şi S.C.
Termica S.A. Suceava poate convoca o şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului
Suceava. 

Dl  Mocanu  declară  închise  lucrările  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al
municipiului Suceava din data de 12 august 2013 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.

  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   SECRETAR MUNICIPIU
                VASILE MOCANU                                                                    Jr. IOAN CIUTAC          
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                                        ÎNTOCMIT                               

                                               ANCUŢA GRĂMADĂ   
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