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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 27 februarie 2014 
 

Dl. Girigan– preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 349/21.02.2014 pentru data 

de 27.02.2014, ora 14,
00

 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că 

sunt prezenţi 21 consilieri locali .Lipsesc motivat domnii consilieri locali Ciobanu Timofi Adrian si 

Mocanu Vasile .Domnii consilieri Barba Niculai si Cirlan Liviu intarzie. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Viceprimar Gavril 

Virvara , dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac,  d-na Vaideanu Elisabeta -director Directia economica 

, d-na Cerasela Prelipceanu -director Directia Urbanism, dl. Jitariuc Mihai -director Directia Patrimoniu, 

dl. Gelu Greceanu -director Directia Administratia Pietelor , d-na Bujorean Violeta –sef serviciu acte 

administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea documentelor , dl. Iftimie Paul – sef Serviciu 

contencios, administrativ, juridic , Lorena Muresan -sef Birou evidenta si administrarea imobilelor de 

locuit ,  

Din partea mass-media participa : Cosmin Romega -Monitorul de Suceava , Radu Pricope- Obiectiv 

de Suceava , Valentin Adomnicai-Crai Nou , reprezentanti ai televiziunilor locale  

 

Inainte de aprobarea ordinii de zi dl. Girigan precizeaza ca trebuie ales un alt presedinte de sedinta 

pentru urmatoarele 3 luni de zile si invita sa se faca propuneri 

 

Dl. Seredenciuc il propune pe dl. Harsovschi. 

 

Dl. Roibu il propune pe dl. Mocanu . 

 

Se supune la vot prima propunere, respectiv cea a d-lui Harsovschi . 
 

Dl. Secretar precizeaza ca sunt necesare minim 12 voturi si va fi ales cel care va avea cele mai 

multe voturi . 

VOT : Da-8 voturi 

           Nu-7 voturi 

           Abt-4 voturi 
 

Se supune la vot cea de-a doua propunere , cea a d-lui Mocanu. 
 

A venit dl. Barba. 

VOT : Da-11 voturi 

          Nu-9 voturi 
 

Pentru ca niciuna din cele 2 nominalizari nu a intrunit numarul minim de voturi se fac din nou 

propuneri. 

Dl. Onofrei – Raileanu il nominalizeaza pe dl. Harsovschi. 

 

Se supune la vot aceasta  nominalizare. 

 

VOT : Da-17 voturi 
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         Nu-2 voturi 

      Abt-1 vot 

         

Dl. Harsovschi a fost ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni  
 

 

Dl. Girigan , presedintele de sedinta  supune la vot ordinea de zi a sedintei . 

                                                                   

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 30.01.2014, 14.02.2014 şi 

17.02.2014; 

2. Proiect de hotărâre de completare a art. 56 din cadrul HCL nr. 16/2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind finanţările nerambursabile acordate 

din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local” a municipiului Suceava  - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de evaluare şi selecţionare a  proiectelor depuse 

pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice al Municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute în România - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Suceava pentru anul şcolar 2014 – 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea beciului în suprafaţă totală 19,60 mp, aflat la subsolul imobilului 

situat pe str. Cernăuţi nr. 80, pe cote părţi către proprietarii imobilului - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotarare privind reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii „ Petru Musat “ -initiatori 

Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii “ 

Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Musat “-initiator Primarul municipiului Suceava  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu prevederile Legii nr. 

185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate - iniţiatori Primarul 

municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – 

Solicitant: Afilipoaei Bogdan - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea 

municipiului Suceava  - domeniul privat Solicitant: Jitariu Gheorghe - iniţiatori Primarul municipiului 

Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele 

de teren proprietate publică a municipiului Suceava în vederea amplasării unui punct de informare 

turistică, fără scop lucrativ, în parcul Universităţii din municipiul Suceava şi realizarea unei alei de 

acces la acest punct - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele 

de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Aleea Saturn, 
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nr. 3, bl. E22, sc. A,  în vederea amenajării unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele 

de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate 

privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu, nr. 11, în vederea 

extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate 

privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Rîndunicii, în vederea extinderii unui spaţiu 

de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate 

privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Florilor,bloc MES, în vederea extinderii unui 

spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate 

privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Aleea Venus, nr. 4, în vederea extinderii unui 

spaţiu de locuit cu un windfang - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate 

privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Muncii, nr. 5, pentru amenajare trepte de 

acces la apartamentul nr. 16 din blocul 88 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată în 

Suceava, str. Calea Unirii fn. în vederea amplasării unui chioşc pentru desfacere îngheţată - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia „Sfânta Înviere” Suceava a unei 

parcele de teren în suprafaţă de 185 mp în vederea realizării împrejmuirii paraclisului bisericii „Sfânta 

Înviere” şi a punctului de informare turistică - iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sfântul Spiridon” 

Suceava a suprafeţei de 355 mp teren proprietate a municipiului Suceava – domeniul privat, situată în 

Suceava, str. Zorilor fn., în vederea amplasării unor anexe gospodăreşti (casă mortuară, praznicar, 

troiţă şi grup sanitar) şi amenajării incintei (împrejmuire, alei pietonale, platforme dalate, locuri de 

parcare) - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul cu Program Sportiv Suceava a 

Stadionului Iţcani, proprietate a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Stadionului fn. - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situată in 

municipiul Suceava , in vederea amplasarii unui totem publicitar-initiator Primarul municipiului 

Suceava  

29. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din 

domeniul public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr. 

153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava  

30. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al 

municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la HCL nr.153/29.11.1999, cu modificarile 

si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava  

31. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor suprafete de teren administrate de persoane 

fizice si persoane juridice in incinta Complexului Comercial Bazar-initiator Primarul municipiului 

Suceava  

32. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor 

imobile ce apartin domeniului privat al municipiului suceava , cu modificarile si completarile 

ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava  

33. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a activităţii S.C. TPL S.A. - iniţiatori 

consilierii locali: dl. Ovidiu Doroftei, dl. Vasile Mocanu, dl. Andrei – George Păduraru, dl. Daniel 

Prorociuc, dl. Marcel – Dan Roibu şi dl. Corneliu Vornicu; 

34. Proiect de hotarare privind aprobarea Asocierii dintre Municipiul Suceava si Asociatia PRO 

ANIMALS TINA , in vederea derularii activitatilor desfasurate in adapostul pentru cainii comunitari 
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fara stapan din municipiul Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava , viceprimarul 

municipiului Suceava Ovidiu Doroftei, viceprimarul municipiului Suceava Gavril Virvara 

35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului aferent anului 2013 privind stadiul îndeplinirii 

măsurilor cuprinse în Programul de gestionare a calităţii aerului în Municipiul Suceava la indicatorul 

pulberi în suspensie PM 10 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o 

locuinţă realizată prin programul ANL - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

37. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia Lumină Lină Suceava - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura 

cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor 

pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină 

generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

40. Memoriu – reclamaţie înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 27/10.02.2014;   

41. Diverse. 

 

 

VOT : Da-20 voturi 

 

Punctul 1.Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 30.01.2014, 

14.02.2014 şi 17.02.2014; 

 

Toate comisiile au avizat favorabil punctul 1. 

 

Dl. Harsovschi : „dupa cum se stie USL s-a destramat si considera normal ca la un nou inceput sa fie 

prezentat un raport de activitate a ceea ce s-a facut pana acum in municipul Suceava”. Din nefericire acest 

raport nu este si final pentru ca aceasta  cacealma continua la Suceava si ar fi trebuit ca la inceputul 

acestei sedinte sa se spuna exact grupurile de consilieri . 

Dl. Girigan : dl. Girigan il intrerupe pe dl. Harsovschi si ii solicita sa precizeze daca are obiectiuni la 

punctul care se discuta  

Dl. Doroftei : solicita sa se discute doar pe ordinea de zi si precizeaza ca nu este cazul sa se reia „ balciul 

si galceava la fiecare sedinta a Consiliului Local. Aceste discutii se pot purta la punctul „diverse” sau 

dupa sedinta si in afara sedintei in cadrul sedintelor de partid sau oriunde ne dorim sa facem declaratii 

politice . Va rog frumos sa ne abtinem de la asemenea consideratii si solicita sa se respecte timpii alocati 

fiecaruia cat si tema in discutie. 

Dl. Harsovschi : considera ca trebuie clarificata situatia din Consiliul Local pentru  a se sti ceea ce este 

de facut pe viitor si daca USL functioneaza in continuare la Suceava  

 

 

Dl. Aramescu : precizeaza ca „de 24 de ani asistam la un circ fara margini „Subliniaza faptul ca 

reprezentantii Consiliului Local au un scop bine determinat si acela este de a reprezenta interesele celor 

care i-au votat . Din anul 1989 „asistam la o degradare a nivelului de trai „ iar in legatura cu apartenenta 

domniei sale la un grup politic din cadrul Consiliului Local , precizeaza ca ii va reprezenta in Consiliul 

Local doar pe cei care l-au votat. 

 

Se supune la vot punctul 1. 

 

VOT : Da-20 voturi 

 

Punctul 2.Proiect de hotărâre de completare a art. 56 din cadrul HCL nr. 16/2010 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului 

Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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Dl. Primar : ca urmare a discutiilor care s-au purtat la intalnirile cu consilierii locali s-a ridicat problema 

transmiterii materialelor ce urmeaza a fi discutate pe ordinea de zi a sedintelor sa fie pe suport electronic 

si exista oprtunitatea ca cineva sa doneze pentru toti consilierii tablete urmand ca primaria sa suporte 

cheluielile ce reprezinta costul abonamentelor . Exista si pozitie bugetara pentru acestea la „ cheltuieli 

administrative „ . 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

 

VOT : Da-20 voturi  

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Dl. Primar : mentioneaza ca sunt o serie de modificari ca urmare ca vanzarii unor bunuri in suma de  

57.500 lei pe care le propune a fi alocate pentru cheltuielile de functionare astfel :12.300 lei pentru 

Serviciul de autoritate tutelara iar diferenta pentru dobanzi bancare . La sectiunea de dezvoltare ( pana pe 

15 martie va fi convocat Consiliul de Administratie al Zonei Metropolitane , iar suma ce reprezinta 

cotizatia este prinsa in buget , respectiv 1miliard lei, doar ca a fost prinsa eronat la Studiul de fezabilitate 

in loc de alte transferuri bugetare si pentru a putea fi folosita aceasta suma este nevoie de aceasta 

rectificare ). O alta rectificare o reprezinta rectificari punctuale intre capitolele de fonduri europene si 

fonduri elvetiene. 

Propune completarea proiectului de hotarare ca urmare a faptului ca pe data de 24 februarie a venit o 

adresa de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava prin care se comunica modificari de 

trimestrialitate a sumelor defalcate din TVA , astfel se aduce o suma din trimestrl III in trimestrul I , 

respectiv 99.000 lei , in principal 111.000 lei pentru cheltuieli de personal in invatamant si se ia mai putin 

la drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav . Propune completarea proiectul de 

hotarare cu aceste sume . 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

 

Dl. Roibu : se diminueaza cu suma de 162.000 lei  valoarea proiectului managementul modern si eficient 

al iluminatului public si electrificari rurale  

Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre proiectul pe ilumnat public care s-a incheiat , si suma 

ramasa a fost transferata tot la cap. „iluminat” 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu completarea facuta de dl. primar . 

 

VOT : Da-20 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind finanţările 

nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local” a 

municipiului Suceava  - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

Dl. Primar : ca urmare a intalnirilor care au avut loc cu consilierii locali a rezultat acest regulament care 

permite efectuarea in conditii legale in ceea ce priveste derularea si decontarea activitatilor sportive . 

 

Comisia de tineret-discutii in plen , celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil 

 

A venit dl. Cirlan. 
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Dl. Roibu : propune o modificare a cap. 4 in sensul ramanerii in vigoare a prevederilor hotararii 

Consiliului Local ce a fost aprobata in 2012 , cu modificarea asigurarii secretariatului de catre d-na Sofian  

Dl. Primar : comisia trebuie sa fie alcatuita dintr-un numar impar de membri si precizeaza ca este bine ca 

un consilier juridic sa faca parte din comisie  

Dl. Secretar : comisia se stabileste printr-o alta hotarare , acesta fiind un cadru general pentru 

reglementarea componentei comisiei  

Dl. Primar : comisia aprobata prin hotararea din 2012 era formata din 5 membri, iar modificarea propusa 

in noul regulament include in noua comisie 1 jurist si secretarul comisiei care nu are drept de vot.  

Dl. Roibu : propune ca juristul si secretarul comisiei sa nu aiba drept de vot , iar juristul sa aiba rol 

consultativ  

Dl. Secretar : mentioneaza ca juristul nu are ce cauta intr-o comisie daca nu are drept de vot . Se poate 

formula ca si amendament eliminarea juristului din comisie  

Dl. Primar : subliniaza faptul ca rolul juristul in aceasta comisie este de a apara membrii acesteia prin 

viza de legalitate pe care si-o exprima. 

 

Dl. Girigan : supune la vot amendamentul propus de dl. Roibu , respectiv la cap.4 al Regulamentului la 

punctul 2 -componenta comisiei de evaluare sa fie eliminat consilierul juridic din cadrul primariei  

 

VOT : Da-12 voturi 

          Nu-3 voturi 

           Abt-6 voturi 

 

Amendamentul a fost votat. 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul votat mai sus. 

 

VOT : Da-21 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

Punctul 5.Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de evaluare şi selecţionare a  

proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice 

- iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Comisia de servicii publice-aviz nefavorabil, celelalte comisii de specialitate -aviz favorabil. 

 
Dl. Secretar : intrucat din comisie a fost eliminat juristul pentru ca aceasta sa aiba in componenta un 

numar impar de membri fie va fi eliminat un membru fie se va suplimenta numarul acesteia cu unul 

.Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

 

Dl. Harsovschi : “ pentru ca in continuare USL functioneaza foarte bine si se vede ca au facut 

numai bine in municipiul Suceava prin toate comisiile in care au fost si vorbim si de aceasta 

comisie, incepand de la marirea taxelor si impozitelor din 2013, pretul majorat la  apa, 81 de 

posturi scoase din primarie si marirea pretului abonamentelor ,  pentru acest proiect PDL nu va 

face nicio propunere pentru ca e bine ca in continuare cei de la USL sa guverneze local”  

Dl. Primar : in calitate de initiator propune ca numarul membrilor comisiei sa fie de 7 , urmand 

ca secretariatul sa fie asigurat de d-na Sofian care nu are drept de vot  

 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu precizarea  formulata de dl. Primar . 

VOT : Da-21 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice al Municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

 

Comisia de tineret-aviz nefavorabil, celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil proiectul 

de hotarare. 

 
Dl. Primar : sumele propuse au fost dicutate la toate intalnire care au avut loc cu consilierii locali si chiar 

daca consensul nu a fost in procent de 100 % , s-a stabilit astfel :  

pentru cultura si educatie 177.200 lei, pentru activitati sociale 25.000 lei si pentru sport 2.500.000 lei . 

Pentru fotbal domnia sa precizeaza ca va finanta o singura echipa in acest an si se intentioneaza ca cele 2 

echipe sa fuzioneze . Domnia sa da citire anexei proiectului de hotarare cu sumele alocate pe subdomenii. 

 

Dl. Grosar : propune ca  programul muzical sustinut de fanfara municipiului sa fie sustinut in toate 

cartierele municipiului pe baza unui calendar de activitati  

Dl. Primar :este de acord cu aceasta propunere si mentioneaza ca va cauta solutii si pentru alte locatii in 

municipiu  

Dl. Vornicu : comisia de tineret, sport turism , propune alocarea urmatoarelor sume : 

-fotbal -1.190.000 lei  

-handbal -790.000 lei  

-rugby-180.000 lei  

-volei-75.000 lei 

-tenis camp -40.000 lei 

-tir sportiv-35.000 lei 

-hochei-20.000 lei 

-box-20.000 lei 

-baschet-30.000 lei 

-atletism -25.000 lei  

-lupte-15.000 lei 

-canotaj-15.000 lei  

-fotbal Cupa Bugetarilor -15.000 lei  

-ciclism-5000 lei  

-darts-5000 lei  

si propune completarea ramurilor sportive cu cele care au fost in programul de finantare in anii anteriori :  

-tenism de masa -10.000 lei  

-dans sportiv -10.000 lei 

-sah-10.000 lei 

-innot-10.000 lei  

Suma totala este de 2.500.000 lei. 

Dl. Secretar : precizeaza ca la ramurile sportive unde sumele nu se modifica nu sunt amendamente si da 

citire doar celor care au suferit modificari : 

-fotbal -1.190.000 lei  

-handbal -790.000 lei  

-rugby-180.000 lei  

-volei-75.000 lei 

-hochei-20.000 lei 

-box-20.000 lei 

-ciclism-5000 lei  

-tenism de masa -10.000 lei  

-dans sportiv -10.000 lei 

-sah-10.000 lei 

-innot-10.000 lei  

Dl. Barba : considera surprinzatoare propunerea de diminuarea a fondurilor pentru handbal cu atat mai 

mult cu cat a fost singura ramura sportiva care a realizat performante si daca pentru fotbal va fi nevoie de 
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mai multi bani si acestia vor fi in situatia de a promova se vor gasi solutii pentru sprijinirea fotbalului . 

Avand in vederea schimbarea sistemului competitional este posibil ca aceasta echipa sa nu retrogradeze si 

solicita sa nu fie diminuata suma alocata handbalului. 

Dl. Doroftei : in ceea ce priveste discutia referitoare la alocarea de sume considera ca ar fi corect a-l 

intreba pe dl. primar vis-a-vis de alocatia bugetara pe aceste sume daca se materializeaza acest sprijin 

pentru  diferite  discipline decat sa se discute acum depre niste cifre de pe o hartie . Anul trecut singura 

posibilitate de finanta handbalul suceavean a fost cu totul alta decat finantarea nerambursabila , respectiv 

o asociere pentru promovarea imaginii municipiului Suceava . Din discutiile purtate cu dl. primar in 

situatia in care nu se va putea finanta handbalul intrucat , Curtea de Conturi dar si toate organismele in 

drept au precizat ca toate  sectiile finantate din sursa bugetara publica nu pot fi finantate si din alta sursa , 

cum ar fi bugetul municipiului Suceava si de aceea insista ca sa se dea o mana de ajutor la handbal , 

fotbalul fiind printre putinele ramuri sportive pasibile a fi finantate astazi din bugetul mun Suceava prin 

aceste finantari nerambursabile. 

Dl. Primar : anul trecut s-a executat aproximativ 70 % din sumele pe fonduri nerambursabile, iar in acest 

an bugetul este mai mic dar se spera intr-o executie mai buna la buget si este convins ca in proportie de 90 

% va putea fi executat . In ceea ce priveste clarificarea lucrurilor la handbal s-au purtat discutii cu 

reprezentantii universitatii , s-au facut demersuri la nivel guvernamental de modificare a unor articole in 

Legea sporturilor , iar comisia votata la punctul anterior va analiza documentele ce vor fi depuse de 

universitate .Pentru a putea fi finantati pe fonduri nerambursabile trebuie facute ajustari la echipa 

universitatii pe care rectorul universitatii le cunoaste . 

Dl. Secretar : precizeaza ca amendamentele se voteaza separat , dar cu acordul majoritatii se poate hotara 

votarea acestora „ in bloc „ . 

Dl. Aramescu : sportul inseamna sanatate si tocmai de aceea trebuie gasite in buget si alte surse de bani 

si intreaba ce se intampla cu banii care sunt alocati cultelor religioase si propune sa se ia din acest loc si 

se se aloce ramurilor sportive  

Dl. Primar : mentioneaza ca fiecare biserica vine cu dosar de finantare in baza Legii nr. 82/ de finantare 

a cultelor si justifica sumele cheltuite . Suma cea mai mare este propusa a fi alocata in proiectul urmator 

inscris pe ordinea de zi si este pentru catedrala „ Nasterea Domnului „ , iar restul unitatilor de cult o 

reprezinta bisericile nou construite sau cele care sunt in curs de renovare . Fiecare dintre acestea isi 

justifica sumele cheltuite in dosarul care se depune la primarie . 

Dl. Aramescu :  precizeaza ca are cunostinta despre o scoala sau o gradinita din municipiu care sa fie in 

constructie si pentru care sa se aloce o suma de bani  

Dl. Primar : mentioneaza ca de cand este domnia sa primar a dat in folosinta trei gradinite noi  

Dl. Vornicu : fata de finantarea de anul trecut pentru handbal este un plus de 5 miliarde lei , intrucat anul 

trecut au fost alocate doar 3 miliarde lei , la fotbal sunt 2 echipe si acest lucru presupune o diminuarea 

fata de bugetul anul trecut de 3 miliarde lei in conditiile in care anul trecut s-au alocat 15 miliarde lei , iar 

anul acesta aproape 12 miliarde lei . La foarte multe ramuri sportive care au avut rezultate si performante 

s-a incercat o echilibrare pe merit a sumelor alocate , iar cele care nu au fost prinse dar reprezinta 

fenomene de masa au fost prinse ca si sume suplimentare intrucat exista intentia de a se depune proiecte 

pentru aceste ramuri sportive. 

Dl. Grosar: se doreste ajutarea handbalului suceavean , care a obtinut performante dar precizeaza ca 

echipa de handbal trebuie sa intre in legalitate pentru a putea fi finantata de 8 ori mai mult decat anul 

trecut  , pentru ca chiar daca propunerea a fost de 3 miliarde lei , doar 1 miliard lei a ajuns la echipa 

.Pentru ca Regulamentul de finantare a fost aprobat in acesta sedinta , el va trebui respectat cu sfintenie. 

Dl. Primar : precizeaza ca echipa a primit 3 miliarde lei , 1 miliard lei pe fonduri nerambursabile si 2 

miliarde lei din asociere . 

Dl. Seredenciuc : in ceea ce priveste voleiul ,  un sport cu traditie in municipiul Suceava si pentru ca a 

existat o propunere de diminuare a sumei alocate acestei ramuri sportive , precizeaza ca in acest an echipa 

este in divizia B si va intra la meciurile de baraj pentru  a intra in prima divizie , acolo unde au fost in 

urma cu 2 ani , dar din cauza subfinantarii nu s-au putut mentine.Precizeaza ca in contextul in care suma 

alocata oricum este mica , pentru a se mentine in divizia A e o suma minima , dar in contextul in care  din 

aceasta se mai si reduce , crede ca nici nu mai avem de ce  sa ne ne prezentam la meciurile de baraj. 

Dl. Barba : pentru ca au fost atat de multe intalniri pe marginea acestui subiect , ar fi fost normal ca toate 

aceste aspecte sa fi fost clarificate si sa nu se ajunga in situatia de fata in care s-au formulat ata de multe 

amendamente care dau peste cap proiectul initiat de dl. primar .Considera ca atat banii alocati pentru 
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ramurile sportive cat si cei alocati pentru cultura sunt prea putini fata de ceea ce merita , dar nu este de 

acord cu diminuarea sumelor alocate handbalului . Considera ca este un semnal prost fata de ceea ce 

priveste sprijinul comunitatii locale fata de echipa si de universitate.Prin modul in care lucreaza anumite 

persoane ar putea trage concluzia ca exista un interes ca aceasta echipa sa nu mai existe. Dl. primar si 

primaria ar putea veni cu solutii de atragere a unor sume de bani pentru fotbal , dar nu de la 

handbal.Solicita sa se revina asupra acestor amendamente astfel incat sa nu fie afectata finanatarea 

echipei de handbal si a handbalului in general. 

Dl. Primar : este de acord ca suma propusa pentru handbal sa nu fie diminuata , pentru ca este si sportul 

care a adus cea mai mare performanta la Suceava si propune ca pentru fotbal sa fie alocate 1.000.000 lei 

si o diferenta de 200.000 lei printr-o asociere asa cum s-a facut pentru handbal anul trecut . 

Dl. Aramescu ii propune d-lui primar sa retraga acest proiect de hotarare de pe ordinea de zi pana la o 

intelegere a partilor  

Dl Primar : precizeaza ca deja este tarziu , pentru ca multe ramuri sportive au inceput competitiile si 

pana se termina toate formalitatile necesare, respectiv publicare in monitorul oficial , licitatiile, aprobarea 

in Consiliul Local si precizeaza domnia sa ca undeva in jurul datei de 1 aprilie vor putea fi alocati banii. 

Dl. Grosar : propune sa se voteze amendamentele formulate de dl. Vornicu cu specificarea „ ca vom fi 

foarte atenti la urmatoarea rectificare sa corectam acolo unde se poate , pentru ca daca pana atunci se vor 

plati aceste sume pe care ni le asumam astazi si care dorim sa ajunga in visteria celor care au nevoie atat 

de mult de bani, cu siguranta vom gasi atunci resurse pentru sume suplimentare”  

Dl. Barba : considera ca ceea ce a precizat dl. Grosar este impotriva a ceea ce s-a votat la proiectul cu 

privire la aprbarea Regulamentului  

Dl. Primar :nu pot fi accesate de 2 ori fonduri nerambusabile dar prin alte modalitati cum ar fi 

contractele de asociere se poate  

Dl. Girigan : fiecare leu acordat prin programul finantarilor nerambursabile este supus unui control strict 

de catre cei care executa procedurile de control a cheltuielilor bugetare, iar atunci cand se greseste se emit 

dispozitii de recuperare a sumelor pentru cei care nu le-au folosit in mod legal  

 

Se supune la vot modalitatea de votare „in bloc”a amendamentelor formulate de dl. Vornicu in bloc 

 

VOT : Da-21 voturi 

 

Se supun la vot amendamentele formulate de dl. Vornicu , respectiv  

 

-fotbal -1.190.000 lei  

-handbal -790.000 lei  

-rugby-180.000 lei  

-volei-75.000 lei 

-tenis camp -40.000 lei 

-tir sportiv-35.000 lei 

-hochei-20.000 lei 

-box-20.000 lei 

-ciclism-5000 lei  

-tenism de masa -10.000 lei  

-dans sportiv -10.000 lei 

-sah-10.000 lei 

-innot-10.000 lei  

 

VOT : Da-11 voturi 

         Nu-7 voturi 

           Abt-3 voturi  

 

Amendamentul nu a trecut. 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala . 
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VOT : Da- 11 voturi 

        Nu-2 voturi 

        Abt-8 voturi 

 

Hotararea nu a fost adoptata. 

 

Dl. Primar : precizeaza ca exista presiuni din partea celor care nevoie de aceste sume  si propune 

convocarea unei sedinte extraordinare pe data de 13 martie sau poate mai devreme de aceasta data  

 

 

 

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute în România - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Comisia de tineret -discutii in plen, celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil . 

 

Dl. Primar : dupa incheierea listei au aparut cateva modificari astfel ca acestea sunt :  

Catedrala „ Nasterea Domnului „-700.000 lei  

Biserica Penticostala „ Filadelfia” -100.000 lei  

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor -50.000 lei 

Parohia „ Sfantul Andrei”-40.000 lei 

Parohia „ Sfanta Inviere „-30.000 lei  

Parohia „Sfanta Cruce „-Obcini -30.000 lei 

Parohia „Inaltarea Domnului „-30.000 lei 

Parohia „ Nasterii Maicii Domnului”-30.000 lei  

La Parohia „ Sfanta Vineri” -20.000 lei in loc de 30.000 lei  

La Parohia „ Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril „ 30.000 lei in loc de 20.000 lei  

La parohia „ Izvorul Tamaduirii „-15.000 lei in loc de 30.000 lei  

La parohia „ Sfantul Vasile cel Mare „ 15.000 lei in loc de 20.000 lei  

Parohia „ Sfantul Gheorghe „-Mirauti-20.000 lei  

Parohia „ Sfantul Dumitru” -20.000 lei 

La parohia „ Sfantul Spiridon „ 15.000 lei in loc de 20.000 lei  

Parohia „ Sfintii Imparati Constantin si Elena „-10.000 lei 

Parohia „ Adormirii Maicii Domnului „ -10.000 lei 

Parohia „ Sfanta Cuvioasa Parascheva „ -10.000 lei 

Parohia Itcani I „ Sfintii Arhangheli” -10.000 lei 

Parohia Itcani II „ Sfintii Apostoli” -10.000 lei 

Parohia „ Sfintii Trei Ierarhi” -10.000 lei 

Parohia „ Sfantul Simion „ -10.000 lei 

Biserica Romano-Catolica „ Sfantul Ioan Nepomuk”-10.000 lei 

La Parohia „ Sf. Apostoli Petru si Pavel „ 10.000 lei in loc de 5.000 lei 

Biserica Adventista de Ziua a Saptea -5.000 lei 

Parohia „ M.M. Gheorghe”-Obcini-10.000 lei  

 

Dl. Roibu : in urma solicitarilor unitatilor de cult , a analizei cererilor depuse , dar si a discutiilor in 

consens dintre grupurile politice PSD si PNL precizeaza ca se  doreste echilibrarea sumele propuse astfel 

:  

Catedrala „ Nasterea Domnului „-500.000 lei  

Biserica Penticostala „ Filadelfia” -50.000 lei  

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor -50.000 lei 

Parohia „ Sfantul Andrei”-30.000 lei 

Parohia „ Sfanta Inviere „-30.000 lei  

Parohia „Sfanta Cruce „-Obcini -30.000 lei 

Parohia „Inaltarea Domnului „-30.000 lei 

Parohia „ Nasterii Maicii Domnului”-30.000 lei  
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La Parohia „ Sfanta Vineri” -20.000 lei  

La Parohia „ Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril „ 40.000 lei   

La parohia „ Izvorul Tamaduirii „-40.000 lei   

La parohia „ Sfantul Vasile cel Mare „  40.000 lei  

Parohia „ Sfantul Gheorghe „-Mirauti-30.000 lei  

Parohia „ Sfantul Dumitru” -30.000 lei 

La parohia „ Sfantul Spiridon „ 30.000 lei   

Parohia „ Sfintii Imparati Constantin si Elena „-30.000 lei 

Parohia „ Adormirii Maicii Domnului „ -30.000 lei 

Parohia „ Sfanta Cuvioasa Parascheva „ -30.000 lei 

Parohia Itcani I „ Sfintii Arhangheli” -30.000 lei 

Parohia Itcani II „ Sfintii Apostoli” -30.000 lei 

Parohia „ Sfintii Trei Ierarhi” -30.000 lei 

Parohia „ Sfantul Simion „ -30.000 lei 

Biserica Romano-Catolica „ Sfantul Ioan Nepomuk”-30.000 lei 

La Parohia „ Sf. Apostoli Petru si Pavel „ 15.000 lei 

Biserica Adventista de Ziua a Saptea -15.000 lei 

Parohia „ M.M. Gheorghe”-Obcini-10.000 lei  

Pentru ca suma tolata depaseste valoarea de 1.250.000 lei dl. primar propune diminuarea cu 10.000 lei a 

sumelor alocate Parohiilor „ Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” , „ Izvorul Tamaduirii”, si „ Sfantul 

Vasile cel Mare „  

Dl. Ungurian: solicita ca pentru Biserica Penticostala „ Filadelfia” suma propusa , respectiv 100.000 lei 

sa nu se modifice deoarece se afla in dificultati destul de mari  

Dl. Primar : Biserica „Filadelfia” care  are si scoala „Filadelfia” este o scoala care face performanta in 

municipiu si care nu beneficiaza de finantare de la bugetul de stat si de aceea se aloca banii bisericii 

pentru a putea finanta o parte din activitatile scolare . In acest sens sustine ca suma propusa sa nu fie 

modificata . 

Dl. Roibu : intreaba daca se poate face un contract intre municipiu si scoala „ Filadelfia”  

Dl. Primar : precizeaza ca nu se pot face doua finantari in cursul aceluiasi an pentru aceeasi unitate 

Ca urmare a modificarilor propuse de dl. Roibu mai ramane suma de 20.000 lei pe care domnia sa 

propune sa fie alocata Bisericii „ Filadelfia „ astfel ca suma va fi de 70.000 lei  

 

Se supune la vot votarea in bloc a amendamentelor formulate de dl. Roibu  

 

VOT : Da-18 voturi 

         Nu-2 voturi 

       Abt-1 vot 

 

Se supune la vot amendamentele formulate de dl. Roibu. 

 

VOT : Da-12 voturi 

          Nu-6 voturi 

          Abt-3 voturi 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele votate mai sus si cu modificarile propuse de dl. 

Primar 

 

VOT : Da-20 voturi 

     Nu-1 vot 

 

 

Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 8.Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din municipiul Suceava pentru anul şcolar 2014 – 2015 - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

 

Comisia de servicii publice -aviz nefavorabil, celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil  

 

Dl. Primar : din discutiile purtate la intalnirile care au avut loc cu membrii Consiliului Local nu s-a ajuns 

la un consens de modificare a retelei scolare , la sedinta trecuta s-a solicitat retragerea acestuia de pe 

ordinea de zi , s-au purtat discutii si cu reprezentantii inspectoratului scolar , dar fara a se ajunge la un 

consens si ca atare proiectul este supus din nou spre aprobare Consiliului Local . 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

 

VOT : Da-11 voturi 

          Nu-9 voturi 

       Abt-1 vot  

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia 

elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

 

Dl. Primar : suma aprobata in buget pentru burse scolare este de 350.000 lei si ca urmare a propunerilor 

formulate de reprezentantii unitatilor scolare se acorda 795 burse scolare din care burse de merit -573, 

burse de performanta -39, burse de studiu-9 si burse de ajutor social -174 . 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

 

VOT : Da-21 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 10.Proiect de hotărâre privind vânzarea beciului în suprafaţă totală 19,60 mp, aflat la 

subsolul imobilului situat pe str. Cernăuţi nr. 80, pe cote părţi către proprietarii imobilului - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Dl. Primar : solicita aprobarea acestui proiect inscris de mai multe ori pana acum pe ordinea de zi  

 

Comisia de tineret -nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil  
 

Dl. Doroftei : spera ca rugamintea adresata de dl. primar pentru votarea acestui proiect este adresata 

acelui grup de consilieri care nu au votat acest proiect . In ceea ce priveste grupul de consilieri PNL si 

PSD precizeaza ca au votat acest proiect de fiecare data . Catalogheaza situatia ca fiind tragicomica 

pentru ca cineva a uitat sa intabuleze la momentul respectiv acest beci . 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

 

VOT :Da-18 voturi 

        Abt-3 voturi 
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Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 11.Proiect de hotarare privind reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii „ Petru Musat 

“ -initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei 

 

Dl. Primar : ca urmare a discutiilor purtate la sedinta Consiliului Local de luna trecuta proiectul a fost 

impartit in doua , unul are ca obiect reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii iar celalalt aprobarea 

indicatorilor tehnico economici pentru reamplasarea acesteia. 

Directia de culte  au dat aprobare pentru reamplasarea cu caracter provizoriu in ideea ca acesta va fi 

mutata la Curtea Domneasca cand va fi gata . 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

Dl. Harsovschi : considera ca vechiul proiect a fost impartit in doua pentru ca unul are nevoie de 16 

voturi pentru a fi adoptat iar celalat de 12 voturi.Grupul PDL a fost tot timpul de acord cu reamplasarea 

statuii , dar nu este de acord cu suma pe care o considera foarte mare , pentru reamplasarea acesteia . 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

 

VOT : Da-21 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 12.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de 

investitii “ Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Musat “-initiator Primarul 

municipiului Suceava  

 

Dl. Primar : precizeaza ca suma este la jumatate fata de proiectul initial. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

Dl. Harsovschi : suma din proiect putea fi inca o data injumatatita si considera ca era suficienta pentru 

montarea a doua , trei pavimente  

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

 

VOT : Da-12 voturi 

          Nu-6 voturi 

           Abt-3 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 

Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

 

Dl. Primar : precizeaza ca acest regulament a fost dezbatut in comisia tehnica a municipiului unde au 

participat reprezentanti de la toate institutiile interesate  

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
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Dl. Harsovschi : la art. 14 alin .l se precizeaza „ in interiorul intersectiilor si al sensurilor giratorii, in 

spatiul destinat circulatiei autovehiculelor si semnalizarii rutiere, in zone in care desfasurarea in conditii 

normale a traficului ar putea fi perturbata” 

Daca s-ar respecta aceasta prevedere ar trebui date jos mijloacele publicitare de la Galleria Mall , 

intersectia de la Mac Donalds din centru , sensul giratoriu de la Mall . 

Dl. Doroftei : precizarile mentionate de dl. Harsovschi sunt desprinse din Legea 185/2013. Acest 

regulament a ajuns in Consiliul Local doar pentru ca este solicitat in lege si pentru a deliminta zona 

restransa de publicitate de zona largita de publicitate . Tot ceea ce este prevazut in acest acest regulament 

este desprins din lege , care este foarte clara si explicita in ceea ce priveste aplicarea ei . Regulamentul a 

fost elaborat de grupul de lucru format din toti specialistii prevazuti de lege si a fost dezbatut cu toti 

operatorii din domeniu care au contracte pe raza municipiului Suceava . 

Dl. Harsovschi : la art.14 alin2 „ se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor 

vitrate ale ale cladirilor „. In aceasta situatie intreaba ce se inatmpla cu spatiile comerciale care au 

acoperite geamurile in totalitate trebuie date jos sau nu? 

Dl. Secretar : in aceasta situatie trebuie vazut daca partea acoperita este pe interior sau pe exterior pentru 

ca sunt doua situatii diferite  

Dl. Harsovschi : aminteste ca exista o hotarare a Consiliului Local nr. 229/25.09.2008 care se refera la 

publicitatea pe taxiuri . In situatia in care se aproba Regulamentul aflat in discutie si acesta prevede  o 

taxa de aviz tehnic . Intreaba daca va fi revocata hotararea din 2008 sau se aplica amandoua ceea ce 

presupune o dubla impozitare . 

Dl. Doroftei : precizeaza ca in ceea ce priveste mijloacele de publicitate si publicitatea , oriunde s-ar 

produce ea  trebuie avizata  

D-na Prelipcean : precizeaza ca avizarea se face o singura data de serviciul de autorizare corp control din 

cadrul primariei  

D-na Cocris : art.23 cap. 25 din Lega nr. 185/2013 -” continutul si modul de transmitere a informatiilor 

vor fi stabilite prin protocol incheiat intre proprietarii ecranelor si autoritatile administratiei locale . In 

aces sens solicita mai multa atentie din partea autoritatilor locale si mai multa decenta din partea celor 

care isi fac publicitate  

Dl. Primar: aprobarea acestui regulament reprezinta un prin pas inainte , dar vina pentru care municipiul 

este sufocat de reclame apartine tuturor partidelor politice incepand cu  anul 1990 pana in prezent 

.Precizeaza ca acest regulament nu este perfect dar din practica de zi cu zi in functie de situatiile intalnite 

pe teren acesta va putea fi modificat . 

Dl. Tataranu : problema panourilor publicitare este o problema nationala si precizeaza ca numai pe raza 

municipiului Suceava au fost identificate un numar de 2400 de astfel de materiale publicitare neautorizate 

.Considera ca si primariei ii va fi foarte greu sa faca ordine intrucat panourile ca si structura apartin unor 

firme sin Bacau , Suceava , Galati, Botosani, iar partea publicitara montata pe ele sunt ale unor firme din 

municipiu.Legea publicitatii nr. 50 prevede modul in care se face aceasta publicitate ca si marimea a 

literelor , continut , dimensiune panou . 

Dl. Primar : considera ca este foarte important sa nu se mai greseasca dupa adoptarea acestui regulament 

. La momentul actual exista contracte care sunt in desfasurare , dar la data la care acestea vor expira , 

acestea nu vot fi reanoite. 

Dl. Prorociuc : „ nu sunt 2400 de mijloace publicitare ilegale , ci sunt 2401 „cel care este in plus este 

amplasat langa Hotelul Bucovina in apropiere de sediul PDL  cu sigla partidului PDL si care  din cate stie 

domnia sa , fara aprobarea Consiliului Local si solicita serviciilor din cadrul primariei sa verifice acest 

aspect  

II solicita d-lui primar sa se ia in calcul la aplicarea acestui regulament si Legea nr. 185/2013 , la acele 

mijloace publicitare care se afla pe stalpii pe care sunt montate indicatoare de circulatie sau semafoare . O 

situatie de acest gen este chiar in fata primariei . 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-12 voturi 

           Nu-8 voturi  

        Abt-1 vot 
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Hotararea a fost adoptata. 
 

 

Punctul 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic 

de Detaliu – Solicitant: Afilipoaei Bogdan - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu 

şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-13 voturi 

           Nu-8 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe 

terenul proprietatea municipiului Suceava  - domeniul privat Solicitant: Jitariu Gheorghe - 

iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. 

Ovidiu Doroftei; 

 

Dl. Primar : solicita votarea acestui proiect care a mai fost discutat in cadrul sedintelor Consiliului Local 

, precizand ca persoana interesata se inscrie in fiecare sapatamana in audienta si solicita ca acest proiect 

sa fie inclus pe ordinea de zi a sedintelor Consiliului Local . In situatia in care nu va fi votata , domnia sa 

precizeaza ca acest proiect nu va mai fi inclus pe ordinea de zi a sedintelor viitoare. 

Comisia de tineret si comisia de sanatate -discutii in plen ,comisia de servicii-aviz nefavorabil, 

celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

 

VOT : Da- 4 voturi 

        Nu-12 voturi 

        Abt-5 voturi 

Hotararea nu a fost adoptata. 

 

 

Punctul 16.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie 

publică a unor parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava în vederea amplasării 

unui punct de informare turistică, fără scop lucrativ, în parcul Universităţii din municipiul Suceava 

şi realizarea unei alei de acces la acest punct - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Comisia de sanatate-aviz favorabil cu discutii in plen , comisia de tineret-nu se pronunta, comisia 

de servicii -aviz nefavorabil , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

 

VOT : Da-12 voturi 

          Nu-5 voturi 

          Abt-4 voturi 

Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 17.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie 

publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul 

Suceava, str. Aleea Saturn, nr. 3, bl. E22, sc. A,  în vederea amenajării unei alei de acces - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava 

Comisia de tineret-nu se pronunta, comisia de servicii -aviz nefavorabil, celelalte comisii de 

specialitate-aviz favorabil  

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-12 voturi 

            Nu-8 voturi  

        Abt-1 vot 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 18.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie 

publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării 

unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Comisia de tineret-nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate- aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

 

VOT : Da-20 voturi 

      Nu-1 vot  

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

 

Punctul 19.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu, nr. 11, în 

vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Comisia de servicii -aviz nefavorabil, comisia de sanatate-discutii in plen, celelalte comisii de 

specialitate -aviz favorabil 

 

Dl. Roibu : in unele proiecte de solicitare a concesionarii unor suprafete de teren, domnia sa a constatat 

faptul ca documentatia este incompleta, respectiv fotografii din faza initiala, dovada achitarii taxelor si 

impozitelor  

Dl. Primar : solicita ca domnentatia completa sa fie solicitata de la serviciile de specialitate 

Dl. Roibu : precizeaza ca documentele mentionate mai sus nu se regasesc nici la serviciile de specialitate 

. Mentioneaza ca a purtat discutii si cu reprezentantii directiei de urbanism si  le-a solicitat acestora ca la 

dosar sa existe si fotografii care sa demonstreze ca lucrarea solicitata nu exista anterior solicitarii  

Dl. Secretar : este obligatia comisiei de a se deplasa la fata locului pentru aceste constatari si considera 

ca nu poate pretinde solicitantului o alta serie de cheltuieli pentru efectuarea acestor fotografii , iar apoi in 

cadrul sedintelor Consiliului Local proiectele sa fie respinse , fara nicio justificare .  

Certificatul de urbanism se elibereaza in mod obigatoriu si in baza acestuia fiecare persoana are de 

intocmit o serie de documente si considera ca nu este normal ca aceste persoane sa mai cheltuiasca alti 

bani si pentru fotografii . 

Dl. Roibu : mentioneaza ca multe dintre lucrari nu au fost respectate ca in faza initiala si acest lucru s-a 

constat la deplasarile in teren pe care le-au efectuat impreuna cu angajatii serviciului de urbanism  

Dl. Secretar : precizeaza ca toate aceste aspecte trebuie consemnate in caietul de procese verbale ale 

comisiilor de specialitate  
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Dl. Roibu : mentioneaza ca in raportul comisiei de specialitate se consemneaza fie „ aviz favorabil” fie „ 

aviz nefavorabil” 

Dl. Secretar :avizul nefavorabil trebuie argumentat  

Dl. Tataranu : dupa primirea certificatului de urbanism care aduce la cunostinta ca documente sunt 

necesare pentru cerere de autorizare , trebui sa-si exprima si acordul cu privire la continuarea lucrarilor . 

In ceea ce priveste Planurile urbanistice de detaliu recomanda ca acestea sa nu mai fie solicitate in 

conditiile in care nu se modifica PUG sau PUZ.intrucat conditiile din PUD care au fost supuse 

dezbaterilor  prevad numai aprobarea unor indicatori specifici acelei parcele . 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-2 voturi 

              Nu-12 voturi 

             Abt-7 voturi 

 

Hotararea nu a fost adoptata. 

 

 

Punctul 20.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Rîndunicii, în vederea 

extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

Comisia de servicii publice-aviz nefavorabil, celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-12 voturi 

          Nu-8 voturi 

     Abt-1 vot 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 21.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Florilor,bloc MES, în vederea 

extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Comisia de tineret-nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate -aviz favorabil  

 

Dl. Aramescu : precizeaza ca are cunostinta despre dimensiunea locuintelor din acel bloc care sunt foarte 

mici si considera ca cererea persoanei care solicita aceasta extindere este indreptatita  

Dl. Duduman : multumeste d-lui primar si d-lui Roibu pentru ca de fiecare data a fost primit si sprijinit 

in audiente si pentru ca acesta situatie nu depinde doar de aprijinul celor 2 s-a prezentat la aceasta sedinta 

si solicita sustinere din partea tuturor reprezentantilor Consiliului Local . Precizeaza ca aceasta 

concesionare ii este necesara in vederea extinderii cu o camera de locuit a garsonierei pe care o detine . 

Familia acestuia este compusa din 5 membri care locuiesc intr-o suprafata de 16 mp . 

Dl. Primar : sustine votarea acestui proiect  

 

Se supune la vot proiectul de hotarare 

VOT : Da-14 voturi 

         Nu-7 voturi 

 

Hotararea nu a fost adoptata. 

 

 

Punctul 22.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Aleea Venus, nr. 4, în vederea 

extinderii unui spaţiu de locuit cu un windfang - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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Comisia de servicii publice-aviz nefavorabil, comisia de tineret-nu se pronunta , comisia de sanatate 

-nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate -aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare 

VOT : Da-5 voturi 

             Nu-12 voturi 

            Abt-4 voturi 

 

Hotararea nu a fost adoptata. 

 

 

Punctul 23.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Muncii, nr. 5, pentru 

amenajare trepte de acces la apartamentul nr. 16 din blocul 88 - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

 

Comisia de serivii publice-aviz nefavorabil, Comisia de sanatate-discutii in plen, celelalte comisii de 

specialitate-aviz favorabil 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-4 voturi 

            Nu-9 voturi 

             Abt-8 voturi 

 

Hotararea nu a fost adoptata. 

 

 

Punctul 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de 

teren situată în Suceava, str. Calea Unirii fn. în vederea amplasării unui chioşc pentru desfacere 

îngheţată - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre o solicitare  de inchieriere a unei parcele de 8 mp in vederea 

amplasarii unui chiosc de inghetata a S.C. Betty SRL , o firma care isi achita taxele si impozitele , si care 

face cinste municipiului  

 

Comisia de servicii -aviz nefavorabil, comisia de sanatate-aviz favorabil cu discutii in plen , celelalte 

comisii de specialitate -aviz favorabil 

 

Dl. Roibu : considera ca pretul de inchiriere stabilit, respectiv 9 lei/mp este prea mic  

Dl. Primar : pretul este stabilit in Consiliul Local , iar pretul stabilit este cel de pornire la licitatie  

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-13 voturi 

          Nu-6 voturi  

           Abt-2 voturi 

 

Hotararea nu a fost adoptata. 

 

 

Punctul 25.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia „Sfânta Înviere” 

Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 185 mp în vederea realizării împrejmuirii 

paraclisului bisericii „Sfânta Înviere” şi a punctului de informare turistică - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava;  
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Comisia de servicii-aviz nefavorabil, comisia de tineret-discutii in plen , celelalte comisii au avizat 

favorabil proiectul de hotarare. 
 

Parintele Irimia :se intentioneaza amenajarea unui loc de joaca pentru copii si a unui spatiu amenajat 

pentru acordarea unor meditatii sustinute de profesorii din parohie pentru copii defavorizati, iar la etaj va 

fi un paraclis unde pentru inceput in zilele de sambata se va acorda tot pentru cei defavorizati cate o masa  

dar si ajutoare . 

Dl. Aramescu : apreciaza aceasta initiativa si spera ca aceasta sa se si realizeze si sa constituie un 

exemplu pentru celelalte parohii  

Dl. Primar : primaria este asociata in acest proiect cu Biserica „Sfanta Inviere” unde este in promovare si 

un proiect european, respectiv un centru de informare turistica si este aprobat de Agentia de Dezvolatre 

Nord Est  

Dl. Tataranu : titulatura proiectului nu este corecta daca este pentru amplasarea unor viitoare constructii 

in contextul in care si sprafata este mult prea mare doar pentru realizarea unui gard  

Dl.Girigan : constructiile sunt executate , dar trebuie imprejmuita toata incinta  

Dl. Primar : a fost aprobata in urma cu ceva timp o suprafata de teren in concesiune pentru realizarea 

constructiei , iar acum se aproba pentru realizarea ingradirii constructiilor si in ceea ce priveste suprafata , 

domnia sa precizeaza ca proiectul are anexat schitele cadastrale  

 

Se supune al vot proiectul de hotarare 

VOT : Da-20 voturi 

       Abt-1 vot 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia 

„Sfântul Spiridon” Suceava a suprafeţei de 355 mp teren proprietate a municipiului Suceava – 

domeniul privat, situată în Suceava, str. Zorilor fn., în vederea amplasării unor anexe gospodăreşti 

(casă mortuară, praznicar, troiţă şi grup sanitar) şi amenajării incintei (împrejmuire, alei 

pietonale, platforme dalate, locuri de parcare) - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Comisia de servicii-aviz nefavorabil, comisia de tineret-discutii in plen , celelalte comisii au avizat 

favorabil proiectul de hotarare. 

 

Dl. Primar : sustine acest proiect si precizeaza ca este vorba despre o biserica deosebit de frumoasa, 

construita in stil bizantin si solicita suprafata de 355 mp teren pentru a-i asigura functionarea  

 

Dl. Harsovschi : sustine si domnia sa votarea acestui proiect  

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-21 voturi 

 

Hotararea a fost aprobata. 

 

 

Punctul 27.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul cu Program Sportiv 

Suceava a Stadionului Iţcani, proprietate a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. 

Stadionului fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Dl. Primar : proiectul are ca obiect transferarea catre Liceul sportiv a stadionului de la Itcani, care este 

proprietate a municipiului Suceava , pentru perioada de un an , cu posibilitatea de prelungire, pentru ca 

Liceul sa poata face niste amenajari . Primaria a trimis o solicitare pentru a se putea finaliza proiectul de 

la Liceul sportiv , pe fonduri europene , dar pana atunci e bine ca acest teren sa fie dat in administrare 

gratuita pentru a se putea face amenajarile necesare  
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Dl. Vornicu : in situatia in care se aproba acest proiect, Liceul sportiv ar incerca sa atraga fonduri prin 

ONG-uri, sau persoane dornice sa ajute , dar in situatia in care contractul este doar pentru 1 an de zile , 

nimeni nu si-ar dori sa investeasca , de acee solicita ca perioada de dare in administrarea sa fie de 10 ani 

cu drept de prelungire . 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui Vornicu  

VOT : Da-20 voturi 

      Abt-1 vot 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul formulat mai sus. 

 

VOT : Da-21 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 28.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de 

teren situată in municipiul Suceava , in vederea amplasarii unui totem publicitar-initiator Primarul 

municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare 

VOT : Da-12 voturi 

          Nu-9 voturi 

 

Hotararea nu a fost adoptata. 

 

 

Punctul 29.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac 

parte din domeniul public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea 

nr. 153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului 

Suceava  

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-21 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 30. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din 

domeniului public al municipiului Suceava, judetul Suceava, inscris in Anexa la HCL nr. 

153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava;  

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-21 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 31.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor suprafete de teren administrate 

de persoane fizice si persoane juridice in incinta Complexului Comercial Bazar-initiator Primarul 

municipiului Suceava  

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare 

 

VOT : Da-11 voturi 

          Nu-9 voturi 

     Abt-1 vot 

 

Hotararea nu a fost adoptata. 

 

 

Punctul 32.Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind 

atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului suceava , cu modificarile 

si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava  

 

Comisia de tineret -discutii in plen, celelalte comisii de specialitate -aviz favorabil  

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-19 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 33.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a activităţii S.C. TPL 

S.A. - iniţiatori consilierii locali: dl. Ovidiu Doroftei, dl. Vasile Mocanu, dl. Andrei – George 

Păduraru, dl. Daniel Prorociuc, dl. Marcel – Dan Roibu şi dl. Corneliu Vornicu; 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 

 

Dl. Doroftei : propune ca din comisie sa faca parte urmatorii : dl. Sfecla Geniloni, dl. Bradatan Tiberius 

Marius, dl. Paduraru Andrei, dl. Mocanu Vasile si dl. Prorociuc Daniel  

Dl. Harsovschi : remarca faptul ca din comisia propusa fac parte membrii AGA plus inca 2 consilieri , in 

contextul in care din AGA fac parte 2 consilieri PSD si 1 consilier PNL , completata de un membru USD 

si 1 membru PNL si nu intelege rostul acestei comisii in conditiile in care membrii AGA au acees 

neingradit la informatiile cu privire la activitatea societatii . 

Ureaza succes acestei comisii si le doreste sa scoata la iveala toate neregulile , dar sa si gaseasca solutii 

pentru rezolvarea problemelor . 

 

Se ia o pauza pentru consultare. 

 

Dl. Seredenciuc : intreaba in cat timp va fi intocmit raportul si daca va fi prezentat Consiliului Local. 

Dl. Harsovschi : este de parare ca trebuie precizat si un termen  

 

Dl. Cirlan se invoieste . 

VOT : Da, unanimitate  

 

Dl. Doroftei : mentioneaza ca acest aspect va fi stabilit de comisia formata  

Dl. Grosar : este convins de faptul ca acesta comisie “va analiza atent si rasponsabil ceea ce se intampla 

la SC TPL SA si va vedea si performantele care sunt si daca sunt” si isi exprima increderea in aceasta 

comisie  
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Se supune la vot modalitatea de votare “ in bloc “ a comisiei  

 

VOT : Da-13 voturi 

         Nu-3 voturi 

          Abt-4 voturi 

 

Se supune la vot desemnarea membrilor propusi de dl. Doroftei in comisie 

 

VOT : Da-12 voturi 

         Nu-8 voturi 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu comisia formata mai sus. 

 

VOT : DA-11 voturi 

         Nu-8 voturi 

      Abt-1 vot 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 34.Proiect de hotarare privind aprobarea Asocierii dintre Municipiul Suceava si Asociatia 

PRO ANIMALS TINA , in vederea derularii activitatilor desfasurate in adapostul pentru cainii 

comunitari fara stapan din municipiul Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava , 

viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei, viceprimarul municipiului Suceava Gavril 

Virvara 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 

 

Dl. Primar : conform contractului anexat prezentului proiect pretul convenit pentru servicii de asigurare 

a asistentei medicale, asigurarea hranei, strerilizare, etc. costurile sunt zero . Exista mai multe oferte , 

unele sunt cu contributii financiare si sunt in analiza Compartimentului de achizitii publice din cadrul 

primariei pentru a face o selectie de oferte si sustine votarea acestui proiect .Precizeaza ca in ultimii zece 

ani nu s-a cheltuit niciun leu de la buget in afara cheltuielilor cu salariatii  si cheltuielile de la adapost . 

Dl. Monacu : la paragraful 4.2.10 sunt mentionate cheltuielile pe care le suporta primaria si reiese ca 

aproape tot ceea ce presupune cheltuieli pentru adapost ii revin primariei  

Dl. Primar : cheltuielile complementare respectiv , sterilizarea, mancarea , primariei revenindu-i doar 

costurile din asociere obligatii pe care primaria le are si la momentul actual  

D-na Cocris : precizeaza ca primaria in cadrul Directiei de ecologizare are angajati care lucreaza in 

cadrul adapostului , 1 medic veterniar + alti 7 angajati care impreuna cu reprezentantii asociatiei participa 

la intretinerea acestui adapost . Costurile de sterilizare efectuate de-a lungului timpului au fost mici pentru 

ca au fost campanii care s-au realizat cu anumite fundatii si din Romania dar si din strainatate . Pentru 

aceste campanii cheltuielile au fost reprezentate doar de costurile de cazare pentru cei care au facut aceste 

sterilizari 

In situatia in care vor mai exista campanii de sterilizare si daca vor mai veni fundatii din exterior trebuie 

sa existe posibilitatea de a deconta aceste cheltuieli si tocmai de aceea acesti bani au fost prinsi in contract 

. 

Dl. Harsovschi : intreaba de ce nu s-a mers in continuare pe asocierea cu Pro Anima, pentru ca a existat 

cu acestia o buna colaborare amintind ca in perioada 2008-2012 au fost efectuate cel putin 3 campanii de 

sterilizare cu fundatia Vier-Pfoten unde de un mare ajutor a fost si d-na Cocris , desi era in opzitie in 

Consiliul Local . La momentul actual in Consiliul Local reprezentantii USL au majoritate dar in aproape 2 

ani de zile nu s-a facut nicio campanie mare de sterilizare asa cum au fost cele facute cu asociatii din 

Germania cu sprijinul d-nei Cocris .In conditiile in care ambii viceprimari sunt reprezentanti ai USL, nu 

intelege de ce nu s-a realizat  o astfel de campanie in ultimii 2 ani pentru care primaria ar fi platit doar 

masa si cazarea medicilor ce ar fi venit in municipiu.Considera ca d-na Cocris nu poate vota acest proiect 
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pentru ca este si presedinte a fundatiei si intreaba de ce s-a schimbat asociatia cu care pana acum 

municipiul a colaborat . 

D-na Cocris : fundatia din Germania care finanteaza activitatea asociatiei si-au dorit in amintirea unui 

caine pe care acestia l-au avut ca asociatia sa poarte numele cainelui si s-a modificat doar denumirea 

asociatiei. In ceea ce priveste derualarea unei alte campanii de sterilizare exista o cerere a primariei catre 

cei de la Vier-Pfoten , dar atunci cand ar fi trebuit sa vina in Suceava s-a intamplat evenimentul nedorit 

din Bucuresti care a dus la amanarea acestei campanii . 

Dl. Barba : este adoptata si o strategie de gestionarea a cainilor fara stapan in Consiliul Local , dar nu s-a 

intamplat nimic din ceea ce era prevazut ca dead line in strategie , acum se face o asociere , dar totusi nu 

se rezolva pe fond cea mai mare problema , respectiv strangerea cainilor de pe strazi . Este de parere ca 

nu se face niciun efort in acest sens , iar pe strazi sunt tot mai multi caini comunitari . 

Propune completarea contractului cu o prevedere in sensul includerii ca si obligatie fie a municipiului , fie 

a asociatiei de strangere a cainilor comunitari si dusi in adapost. 

Dl. Primar : precizeaza ca mai erau 2 proiecte pe ordinea de zi , un proiect de asociere pentru capturare 

contra cost  si pentru acest proiect sunt mai multe oferte , precizand ca nu e vorba doar de bani ci de 

echipamente, oameni, masini , care este in curs de realizare la compartimentul de achizitii publice urmand 

sa fie discutat in una din urmatoarele sedinte ale Consiliului Local . Pana atunci propune votarea acestui 

proiect care reprezinta un pas inainte .Chiar daca s-ar adauga in contract obligatia de strangere a cainilor 

comunitari  de pe strazi , domnia sa precizeaza ca primaria nu are capacitatea necesara a strange acesti 

caini . Exista doar 2 hingheri si o masina pe tura de zi . 

Dl. Harsovschi : propune un amendament ca urmare a faptului ca in ultimii doi ani de zile situatia 

numarului de caini nu s-a schimbat, in sensul ca nu sunt mai putini  

“ timp de 12 luni primaria municipiului Suceava va achita cate 2,5 lei pentru fiecare caine adus la adapost 

“ 

Dl. Primar : nu se poate realiza acest lucru pentru ca nu exista  pozitie bugetara ar trebui intocmit un 

proiect de hotarare separat 

Dl. Harsovschi : completeaza amendamentul propus “...cu intrarea in vigoare in termen de 3 luni de zile 

“ si intre timp sa se poata realiza rectificarea bugetara  

Dl. Primar : rectficarea bugetara se poate face doar daca vor exista incasari  

Dl. Secretar : din punct de vedere legal nu se poate realiza acest proiect . Cine stabileste cuantumul 

pentru fiecare caine ce urmeaza a fi adus la adapost. Pentru aceste lucruri trebuie sa existe oferte intrucat 

e vorba de achizitii publice  

Dl. Primar : ii propune d-lui Harsovschi sa initieze un proiect de hotarare separat care sa contina si o 

fundamentare a tarifului propus si in cazul in care acesta va intruni conditiile de legalitate va fi supus 

dezbaterii  

 

Dl. Monacu se invoieste . 

VOT Da, unanimitate  

 

Dl.Grosar: considera ca trebuie apreciat efortul pe care il face atat fundatia cat si primaria . Dicolo de 

animozitatile politice, este o problema cu care se confrunta toata lumea si ea trebuie rezolvata . 

Dl. Harsovschi : in mandatul 2008-2012 au fost sterilizati peste 5000 de caini si estimeaza ca in 

momentul de fata sunt 5000 de caini pe strazile municipiului. In contextul in care pentru fiecare caine s-ar 

plati 2,5 lei costul total al acestei actiuni ar fi 12.500 lei din bugetul municipiului . Considera ca daca 

pentru mutarea unei statui dintr-o parte in alta sunt alocati 500.000 lei suma alocata pentru capturarea 

cainilor nu este foarte mai si preconizeaza ca o astfel de actiune s-ar finaliza in 6 luni de zile si s-ar 

rezolva o mare problema a municipiului. 

Dl. Girigan : reia ideea formulata de dl. primar si ii propune d-lui Harsovschi sa promoveze un proiect de 

hotarare care va fi analizat in cadrul Consiliului Local  

Dl. Prorociuc : asteapta cu interes proiectul promovat de reprezentantii PDL intrucat ar fi primul proiect 

promovat in doi ani de zile  

Dl. Harsovschi : aminteste ca in sedinta de luni 17 februarie a fost pe ordinea de zi un proiect de hotarare 

initiat de reprezentantii PDL , cu privire la acordarea subventiilor pentru transportul public local de 

calatori  
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Se supune la vot proiectul de hotarare. 

 

D-na Cocris nu voteaza pentru acest  proiect . 

 

 VOT : Da-18 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

Dl. Vornicu se invoieste . 

 VOT : Da, unanimitate 

 

 

Dl. Primar : propune ca in ziua de luni dupa sedinta informala in care se discuta despre SC Termica SA 

sa aiba loc o sedinta extraordinara in care sa se rediscute proiectul de hotarare cu privire la Programul 

anual al finanrarile nerambursabile . 

Dl. Vornicu , dl. Girigan , dl. Mocanu , precizeaza ca din diverse motive nu pot participa saptamana 

viitoare la nicio sedinta . 

Dl. Primar : in aceasta situatia propune ca sedinta sa aiba loc fie in data de 10, fie in 11 martie  

Dl. Harsovschi : nu intelege de cand sedintele Consiliului Local se stabilesc in functie de programul 

consilierilor locali sau in functie de problemele municipiului? 

Dl.Girigan: sedintele ordinare ale Consiliului Local sunt aprobate prin regulament dar pentru sedintele 

extraordinare domnia sa precizeaza ca membrii Consiliului Local pot fi consultati 

Dl. Doroftei : propune o sedinta de indata in care sa fie reluat proiectul  

Dl. Secretar : sedintele deindata sunt convocate doar in situatii de calamitate  

 

 

Punctul 35.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului aferent anului 2013 privind stadiul 

îndeplinirii măsurilor cuprinse în Programul de gestionare a calităţii aerului în Municipiul Suceava 

la indicatorul pulberi în suspensie PM 10 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 

 

Dl. Primar : precizeaza ca problemele nu mai sunt asa mari ca in alti ani si din cauza ca multe santiere au 

fost inchise astfel ca valorile sunt in parametri acceptabili  

 Dl. Harsovschi : „ in Suceava ninge cu zapada neagra , ploua cu namol „ , dar in raportul serviciului de 

specialitate totul este catalogat ca fiind in regula . Municipiul Suceava este foarte murdar, poate mai 

murdar decat atunci cand erau sapaturi in tot orasul . Pulberile in suspensie sunt de la praf de la 

alunecarile de teren de pe Dealul Teodoreni , etc. 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-11 voturi 

           Nu-6 voturi 

           Abt-1 vot 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au 

acces la o locuinţă realizată prin programul ANL - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 

 

Dl. Primar : mentioneaza ca aceasta lista a fost discutata in comisia sociala , dar din 900 de dosare au 

fost actualizate doar 117 dosare . Cel mai mare punctaj il are o persoana care are 66 de puncte . 
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Precizeaza ca saptamana trecuta a purtat o discutie su directorul de la ANL si exista sanse pentru 

construire a inca 80 de unitati , avand in vedere faptul ca parte din locuinte au inceput sa fie vandute. 

Dl. Harsovschi : tinand cont de faptul ca in mandatul USL nu s-a mai construit si nu s-au dat in folosinta 

din anul 2009 , alte locuinte si pentru ca unii din cei care au depus dosar pentru obtinerea unei locuinte  

depasesc varsta pentru care ar putea obtine o locuinta propune un amendament la art. 3 

„ posibilitatea de a lasa mostenire locul pe lista , in conditiile in care se depaseste varsta de 35 ani „ 

Dl. Secretar : mentioneaza ca nu exista cadrul legislativ pentru un astfel de amendament  

 

Intrucat dl. Harsovschi si dl. Aramescu au un interes patrimonial, nu voteaza acest proiect . 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

 

VOT : Da-16 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 37.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-18 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 38.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia Lumină 

Lină Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-18 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 

 

 

Punctul 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli 

de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a 

cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de 

medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-12 voturi 

          Abt-6 voturi 

 

Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 40.Memoriu – reclamaţie înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 

27/10.02.2014;   

S-a luat la cunostinta. 

 

 

DIVERSE:  

 

Dl. Harsovschi : considera ca un lucru benefic pentru municipiu ar fi buncarele ingropate sa se verifice 

care ar fi costurile si in cativa ani de zile se va rezolva problema gunoiului din Suceava  

Dl. Primar : ar trebui intocmit un studiu de oprtunitate cu numarul de buncare necesar, cu valoarea 

acestora, dar si sursele de finantare. Acesta va trebui aprobat de Consiliul Local si pentru acest lucru este 

necesara o pozitie  bugetara .In una din viitoarele sedinte se va discuta aceasta problema. 

 

Dl. Primar : anunta toti consilierii locali despre sedinta informala de luni de la ora 12., urmand ca joi 13 

martie sa fie convocata o sedinta extraordinara in care se va discuta despre delegarea gestiunii serviciului 

public de transport, distributie si furnizare a energiei termice 

 

Dl. Girigan, presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor prezenti 

pentru participare. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                   SECRETAR MUNICIPIU 

    GIRIGAN EUGEN                                                                                      JR. CIUTAC IOAN  

 

 

 

 

Intocmit 

Romega Delia 
 


