MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 29 mai 2014
Dl Harşovschi, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1.078/23.05.2014, pentru data de 29.05.2014, ora
14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 21 consilieri
locali din numărul total de 23 de consilieri în funcţie. Dl. Tătăranu întârzie. Lipseşte dl. Onofrei - Răileanu.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na . Elisabeta Văideanu, dna. Cerasela Creţu, dl. Florin Cerlincă, dl. Mihail Jitariuc, d-na. Violeta Bujorean – şef Serviciul acte administrative,
relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, Paul Iftimie – şef Serviciul contencios administrativ, juridic, dna. Xenia Bodor – şef Serviciul urbanism, d-na. Ileana Amariei – şef Serviciul autorizare corp control comercial, dna. Camelia Damian – şef Serviciul patrimoniu, d-na Mirela Sofian – şef Birou buget, dl. Mihai Hanceriuc – şef
Serviciu asociaţii de proprietari.
Invitaţi: dl. Ovidiu Dumitrescu – Administrator special S.C. Termica S.A. Suceava, mai participă şi
reprezentantul S.C. Unicom Holding S.A.
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv şi reprezentanţi ai televiziunilor locale.
Dl Harşovschi prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 16.04.2014 şi 30.04.2014;
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din fondul de rezervă al Bugetului Local al
municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanţate din fondurile nerambursabile, de la
Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Vatra Satului” Suceava iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Creştinii Bucovinei”
Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Intercult Bucovina” Suceava iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Fundaţia „Rossi” Suceava - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. „Iulius Mall” Suceava în vederea
susţinerii manifestărilor cultural - artistice care se vor desfăşura cu ocazia Zilelor Sucevei în municipiul
Suceava în parcarea Iulius Mall - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Credendo Vides” Suceava iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Proiectare şi execuţie campus şcolar la Liceul cu Program
Sportiv Suceava” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului şi
extravilanului municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare prin HCL nr. 379/2005, HCL nr.
329/2009 şi HCL nr. 139/2013 – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul
municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de
urbanism aferent pentru construirea unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu
regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branşamente la reţele
urbane de utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 47.438 mp., situat în intravilanul
municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii - solicitant: S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. - 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 atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra terenurilor ocupate de construcţii autorizate
- 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, situată în municipiul Suceava, str. Muncii nr. 5, pentru amenajare
trepte de acces la apartamentul nr. 16 din blocul 88 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19. 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. Rîndunicii, în vederea extinderii
unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în
regim de taxi şi a copiilor conforme pentru serviciul de transport în regim de închiriere - iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Iavorenciuc
Paraschiva - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.
Ovidiu Doroftei;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Roşu Ana
Maria - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu
Doroftei;
23. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de
persoane în regim de taxi şi a copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere nr.
115/15.05.2014;
24. Informarea nr. 534/26.05.2014 privind situaţia dosarelor de judecată având ca obiect acţiuni formulate de S.C.
Termica S.A. Suceava împotriva Municipiului Suceava, Consiliului Local Suceava, Primarului municipiului
Suceava şi Primăriei municipiului Suceava;
25. Petiţiile Unicom Holding S.A. nr. 829/09.05.2014 şi 914/22.05.2014, înregistrate la Primăria municipiului
Suceava sub nr. 13.206/09.05.2014 şi 14.601/23.05.2014;
26. Petiţia S.C. Bioenergy Suceava S.A. înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.540/13.05.2014;
27. Petiţia S.C. Termica S.A. nr. 1133/08.05.2014 înregistrată la Consiliului Local al municipiului Suceava sub nr.
110/09.05.2014 şi la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.159/09.05.2014 şi Petiţia S.C. Termica S.A.
nr.1134/08.05.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 111/09.05.2014 şi la
Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.160/09.05.2014;
28. Petiţia Grădiniţei cu Program Normal „Ţăndărică” Suceava înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub
nr. 11.227/16.04.2014;
29. Diverse.
VOT: DA – 21
Ordinea de zi a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 16.04.2014 şi
30.04.2014;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale.
Se supun la vot procesele verbale:
VOT: DA – 21
Procesele verbale au fost aprobate.

2

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul
2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează prin aceste rectificări în plus se intenţionează acoperirea necesităţilor de funcţionare
şi de dezvoltare. La data de 28.05.2014 nivelul de încasare a impozitelor, respectiv 102,3% la impozitul pe clădiri,
85,67% la impozitul pe teren, 100,85% alte impozite şi taxe pe proprietate, conform prevederilor Legii finanţelor
publice, există posibilitatea de a face rectificări la aceste capitole bugetare, astfel propunerea concretă de rectificare
este în sumă de 6.086.000 lei din care menţionează poziţiile mari, respectiv: 3.600.000 lei merg la S.C. Termica
S.A.; 1.140.000 lei pentru şcoli, respectiv acoperirea cheltuielilor de funcţionare la anumite şcoli; 200.000 lei pentru
Secţia de cardiologie a Spitalului Judeţean Suceava; 600.000 lei pentru a se putea organiza licitaţia pentru iluminatul
public.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Brădăţan mulţumeşte pentru sprijinul acordat Secţiei de cardiologie a Spitalului Judeţean Suceava
pentru Programul de cardiologie intervenţională. De la începutul funcţionării, din octombrie 2012, peste 300 de
pacienţi au beneficiat de această procedură de coronarografie, dintre care la 288 de pacienţi a fost necesară
implantarea de stent - uri. Practic 288 de persoane datorează viaţa existenţei acestui seviciu din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Suceava deoarece în cazul infarctului acut de miocard timpul în care pacientul ar fi transportat
la Iaşi este deosebit de important. Mai precizează faptul că din cei 300 de beneficiari, 133 au fost locuitori ai
municipiului Suceava, astfel banii alocaţi de municipalitate de regăsesc în totalitate la cetăţenii care trăiesc în
momentul de faţă datorită acestei proceduri salvatoare de viaţă. Solicită sprijinul municipalităţii şi la o altă
rectificare bugetară, astfel încât să se poată asigura funcţionarea serviciului, deoarece fondurile existente ajung până
august 2014, pentru un număr de aproximativ 20 de intervenţii lunare, din septembrie Spitalul Judeţean de Urgenţă
nu mai poate susţine financiar aceste proceduri până la intrarea în Programul naţional de coronarografie. Mulţumeşte
d-lui Primar şi consilierilor locali pentru sprijinul acordat în această acţiune care salvează vieţi. Precizează că
motivat de funcţia de director medical pe care o ocupă în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava nu va vota
acest proiect de hotărâre.
Dl Primar precizează că în funcţie de posibilităţile bugetare municipalitatea va veni în sprijinul Spitalului
Judeţean Suceava.
Dl Prorociuc susţine ideea d-lui. Brădăţan şi consideră că trebuie făcute toate eforturile posibile pentru a
sprijini această acţiune deoarece timpul economisit este important pentru viaţa pacienţilor. Propune consilierilor
locali să solicite sprijinul parlamentarilor în susţinerea unei iniţaitive legislative prin care Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate să deconteze şi stent-urile îmbrăcate medicamentos care au o rată de reînfundare mult mai
mică decât cele decontate în prezent de CNAS.
A venit dl. Tătăranu – sunt prezenţi 22de consilieri locali.
Dl Harşovschi asigură de sprijinul grupului consilierilor PDL în alocarea de fonduri Spitalului Judeţean
Suceava. Face apel şi la actuala guvernare de a sprijini Spitalul Judeţean Suceava împreună cu Consiliul Local şi
Consiliul Judeţean Suceava.
Dl Brădăţan precizează că Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava se află în discuţii avansate pentru
includerea în Programul naţional de infarct, în care se va putea intra la rectificarea bugetară sau la începutul anului
2015, însă condiţia esenţială este cea a numărului intervenţiilor efectuate cu succes; acum rata mortalităţii post –
procedură este foarte mică de 3,55%, toate condiţiile fiind îndeplinite urmează includerea în Programul naţional.
Dl Primar salută şi activitatea d-lui dr. Haret în cadrul Secţiei de cardiologie.
Dl Brădăţan precizează că se doreşte păstrarea acestui specialist la Suceava.
Dl Vornicu prezintă sprijinul consilierilor PNL în alocarea sumelor necesare desfăşurării activităţii
Spitalului Judeţean Suceava.
Dl Arămescu felicită liderii partidelor politice din Consiliul Local al municipiului Suceava, consideră că
acesta este modelul de conlucrare pentru viitor în spijinul cetăţenilor municipiului Suceava.
Dl Brădăţan nu votează la acest proiect de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din fondul de rezervă al Bugetului
Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Prorociuc atrage atenţia asupra faptului că în zona str. Curtea Domnească iluminatul public nu
funcţionează.
Dl Primar precizează că nu s-a primit nicio sesizare în acest sens de la locuitorii din zonă, însă se va
interveni pentru rezolvarea problemei punctuale, iluminatul public în municipiul Suceava urmează a fi modernizat
pe fonduri elveţiene prin înlocuirea tuturor becurilor.
Dl Harşovschi propune un amendament în sensul suplimentării cu 30.000 lei a sumei prevăzute pentru
Liceul nr. 1 la capitolul Servicii pentru a asigura funcţionarea grupului sanitar din curtea exterioară, respectiv parcul
din Cartierul Burdujeni care a fost inaugurat pe 1 iunie 2012, care însă în prezent funcţionează fără grupul sanitar
care trebuia dat în funcţiune după 10 iunie 2012, Cartierul Burdujeni fiind un cartier neglijat de consilierii PSD.
Propune emiterea unei dispoziţii de primar prin care strada dintre sensul giratoriu şi fostul restaurant „Moldova” să
fie închisă în zilele de sâmbătă şi duminică pentru a fi folosită ca zonă de agrement.
Dl Prorociuc precizează în calitate de membru în Consiliul de Administraţie la Liceul nr. 1 că susţine
propunerea d-lui Harşovschi, acest aspect a fost discutat şi cu conducerea unităţii de învăţământ şi propune dotarea
şi altor parcuri din municipiul Suceava cu astfel de grupuri sanitare. Consideră că aceeaşi atenţie trebuie acordată
tuturor catierelor din municipiul Suceava, iar în ceea ce priveşte închiderea străzii, trebuie avut în vedere impactul
asupra traficului deja deviat spre oraş.
Dl Harşovschi precizează că proiectul iniţial al parcului prevederea închiderea străzii în weekend, nici
măcar S.C. TPL S.A. nu a întâmpinat probleme în a ocoli zona.
Dl Primar precizează că importanţa Cartierului Burdujeni este dată de faptul că este locuit de 45% - 50%
din populaţia municipiului Suceava, deci participă la jumătate din bugetul municipiului Suceava. Acel proiect a fost
gândit ca zonă de promenadă duminica, închiderea zonei nu pune probleme deoarece sunt variante de ocolire,
susţine propunerea d-lui Harşovschi, acel proiect trebuie pus în practică aşa cum a fost gândit iniţial.
Dl Gorsar consideră oportun amendamentul propus de dl Harşovschi şi salută orice iniţaitivă pozitivă care
aduce un plus de o bunăstare în plus sucevenilor. Propune iniţierea unui proiect de hotărâre pentru asigurarea unei
toalete decente în fiecare parc din municipiul Suceava.
Dl Primar aminteşte de actele de vandalism din parcuri, un exemplu în acest caz îl constituie parcul de
Cartierul Iţcani de unde au fost furate şi băncile.
Dl Arămescu consideră necesară amenajarea acestui grup sanitar motivat de faptul că este singurul parc din
Cartierul Burdujeni.
Dl Girigan consideră că există o problemă de legalitate în ceea ce priveşte acordarea sumei propuse prin
amendament.
Dl Harşovschi precizează că se face rectificare bugetară pentru unităţi de învăţământ, respectiv, Liceul nr.
1 printr-un parteneriat cu Primăria municipiului Suceava poate avea grijă de acel grup sanitar, dat fiind faptul că la
Primăria municipiului Suceava nu pot fi făcute angajări, ar fi externalizat un serviciu ca şi în cazul activităţii de
asigurare a pazei private în unităţile de învăţământ. Consideră că trebuie găsite soluţii pe plan local în acest sens
deoarece timp de doi ani de zile sub aceeaşi guvernare nici nu s-a pomenit de acest lucru.
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Dl Primar precizează că nu există baza legală pentru acordarea sumei de bani deoarece toaleta nu este în
patrimoniul Liceului ci în patrimoniul municipiului Suceava. Consideră că iniţiativa este una foarte bună şi se va
reveni cu un proiect de hotărâre concret în acest sens într-o şedinţă viitoare.
Dl Arămescu ridică problema căruţelor care circulă în municipiul Suceava.
Dl Primar precizează că în municipiul Suceava există un program stabilit pentru circulaţia căruţelor, însă
dreptul acestor cetăţeni de a circula prin municipiul Suceava nu poate fi îngrădit, municipalitatea are datoria de a
amenaja drum pentru căruţe.
Dl Harşovschi retrage amendamentul propus.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 22
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Girigan solicită să fie învoit.
Se votează prin ridicarea mâinii:
VOT: DA, unanimitate
Dl. Girigan este învoit, sunt prezenţi 21 consilieri locali.
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanţate din fondurile
nerambursabile, de la Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Vatra
Satului” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Creştinii
Bucovinei” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre:
S-a greşit, se reia votul.
VOT: DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Intercult Bucovina”
Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, cu precizarea că asocierile de la punctele 7 şi 8 au fost aprobate
în principiu la aprobarea bugetului municipiului Suceava, derularea lor urmează a avea loc în funcţie de calendarul
acestor evenimente culturale.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism şi Comisia de
servicii a avizat nefavorabil proiectul de hotărâre.
Dl Harşovschi precizează că grupul consilierilor PDL nu este împotrivă, însă se abţine la votul acestui
proiect de hotărâre pentru clarificarea neclarităţilor, evenimentul urmează să aibă loc în perioada 01 – 25.07.2014,
proiectul mai poate fi supus aprobării şi în şedinţa viitoare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
S-a greşit, se reia votul.
VOT: DA – 12
ABŢ - 9
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Fundaţia „Rossi” Suceava iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism aviz nefavorabil,
Comisia de servicii aviz negativ.
Dl Harşovschi precizează că grupul consilierilor PDL are acelaşi punct de vedere ca la proiectul de
hotărâre anterior.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 9
ABŢ -12
Hotărârea nu a fost adoptată.
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. „Iulius Mall” Suceava în
vederea susţinerii manifestărilor cultural - artistice care se vor desfăşura cu ocazia Zilelor Sucevei în
municipiul Suceava în parcarea Iulius Mall - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Informează că în jurul datei de 10 – 12 iunie va avea loc o
şedinţă extraordinară legată de S.C. Termica S.A. şi nişte rectificări bugetare la şcoli şi invită consilierii locali la o
şedinţă informală pentru a stabili programul pentru „Zilele Sucevei” care să fie aprobat în şedinţa extraordinară.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Harşovschi solicită să se facă demersuri pe lângă acest partener al municipalităţii pentru amenajarea
unui cinematograf la Iulius Mall Suceava, motivat şi de întârzierea lucrărilor de la Cinematograful Modern. Astfel
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banii sucevenilor se întorc sub formă de taxe şi impozite, iar sucevenii nu vor mai fi nevoiţi să meargă la
cinematograf la Botoşani sau Iaşi.
Dl Roibu întreabă dacă s-ar fi organizat revelionul în centrul municipiului la fel ca acţiunea PDL s-ar fi
distrus ceva.
Dl Primar consideră că ar fi fost întregistrate pagube deoarece revelionul este o petrecere la care se
consumă băuturi alcoolice.
Dl Roibu solicită ca la aceste evenimente susţinute în cadrul acestor asocieri să se facă menţioneze de
aportul Consiliului Local în organizarea acţiunilor.
Dl Primar precizează că a discutat încă din luna aprilie cu dl Dascălu şi a primit angajamentul că în această
toamnă va da în funcţiune aceste cinematografe multiplex care sunt prevăzute la Suceava, spaţiile există ele
trebuiesc doar amenajate. În ceea ce priveşte lucrările de la Cinematograful Modern, lucrările continuă, iar pe 20
octombrie acesta urmează a fi dat în funcţiune din punct de vedere al stadiului fizic, rămân a fi realizate dotările
necesare.
Dl Harşovschi precizează că la concertul organizat de PDL în centrul municipiului Suceava la care au
participat peste 20.000 de suceveni nu s-a distrus nimic, singurul disconfort a fost cel legat de muzică, a doua zi
dimineaţă spaţiul a fost adus la starea iniţială. Susţine ideea organizării de astfel de evenimente în centrul Sucevei.
Dl Grosar aminteşte că că tocmai a fost respins un proiect care se numea „Cultură în Centru”, unde elevii
şi profesorii Liceului de Artă „Ciprian Porumbescu” ar fi avut posibilitatea să arate că centrul Sucevei este un centru
al unei capitale de judeţ. Consideră că atât „Zilele Sucevei” pot avea o componentă şi în centrul municipiului, ca şi
alte evenimente culturale, revelioane, etc. Evenimentul care a avut loc în centrul municipiului a demonstrat că în
această zonă pot avea loc astfel de manifestări ca în oricare centru al unei capitale de judeţ, eveniment la care să
participe, potrivit datelor furnizate de Jandarmerie un număr de 10.000 de cetăţeni.
Dl Harşovschi precizează că în perioada următoare va prezenta dovezi referitoare la activitatea
Jandarmeriei.
Dl Arămescu consideră raportat la organizarea de astfel de evenimente că trebuie făcut un sondaj de opinie
al sucevenilor care locuiesc în centrul municipiului.
Dl Primar informează că în perioada 16 – 28 iunie este Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, astfel încât
perioada oficială a „Zilelor Sucevei” este 24 şi 25 iunie 2014, evenimentul major propune să aibă loc la Iulius Mall
iar anumite evenimente punctuale se pot organiza şi în centrul municipiului Suceava. Consideră însă că centrul
Sucevei trebuie gestionat corespunzător în ceea ce priveşte organizarea de evenimente, acţiunile mari gen revelion la
care se consumă băuturi alcoolice, pentru conservarea spaţiului este de preferat să nu fie organizate în această
locaţie.
Dl Roibu întreabă când va fi amplasată statuia lui Petru I Muşat.
Dl Primar precizează că pentru această amplasare a înaintat o solicitare de asociere Consiliului Judeţean,
deoarece acesta este proprietarul terenului respectiv.
Dl Viceprimar Doroftei precizează că această solicitare se află pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului
Judeţean din data de 30.05.2014, după care se va trece la montarea statuii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Prorociuc solicită să fie învoit.
Se votează prin ridicarea mâinii:
VOT: DA, unanimitate
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Dl Prorociuc este învoit, sunt prezenţi 20 consilieri locali.
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Credendo Vides”
Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că pentru clarificări retrage acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei.
Proiectul de hotărâre a fost retras.
PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Judeţeană de
Fotbal Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, cu precizarea că acest proiect va fi inclus în „Zilele Sucevei” şi se
inteţionează organizarea Cupei Municipiului Suceava Ediţia I 2014 în perioada 20 – 22 iunie.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Vornicu consideră acest proiect de hotărâre bine venit, se încearcă o reeditare a Cupei Hagi şi se
adresează tinerilor fotbalişti cu vârste de până la 12 ani.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Proiectare şi execuţie campus şcolar la
Liceul cu Program Sportiv Suceava” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a solicitărilor primite de
completare a hotărârii iniţiale. Face o modificare în Expunerea de motive, respectiv din valoarea totală a cheltuielilor
neeligibile 7.225.388 lei, suma de 6.620.438 lei a fost deja achitată de Guvernul României, Primăria municipiului
Suceava mai are de plătit diferenţa de 604.950 lei până la implementarea proiectului. În cazul Colegiului Naţional
„Petru Rareş” documentaţia a fost retrasă deoarece era incompletă din punct de vedere tehnic. În cazul Colegiului
Naţional „Ştefan cel Mare”, proiectul continuă, se pregăteşte un proiect de hotărâre pentru prima decadă a lunii iunie
când se va cunoaşte valoarea finală, astfel din cele trei proiecte iniţiale cu două se va merge mai departe la proiectele
europene pe infrastructură şcolară. Se va încerca continuarea proiectului de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” la
sesiunea de proiecte din toamnă.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 202/2003 privind zonarea
intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare prin HCL nr.
379/2005, HCL nr. 329/2009 şi HCL nr. 139/2013 – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
Dl Primar precizează că s-au primit solicitări de modificare a zonei de impozitare din partea unor cetăţeni
care locuiesc pe str. Brădetului, motivat de faptul că în zonă Primăria nu a asigurat utilităţile, iar cetăţenii s-au adresat
în acest sens şi la Avocatul Poporului. Este o zonă rezidenţială, însă din păcate nu are utilităţile pentru o zonă
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rezidenţială, urmează ca în perioada următoare, pe proiectul POS de mediu să se extindă reţeaua de apă şi canalizare
şi celelalte utilităţi care mai sunt necesare.
Comisia de servicii – aviz negativ, Comisia de urbanism – aviz nefavorabil, Comisiile de specialitate au
avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Mocanu precizează că valoarea terenurilor din zonă este dată de în momentul în care terenurile au fost
scoase la vânzare de RAPPS, cumpărătorii au fost în cunoştinţă de cauză de valoarea zonei, consideră imoral şi
incorect faţă de ceilalţi cetăţeni din acea zonă, a face această reducere pentru anumite parcele dintr-o anumită zonă
este o discriminare faţă de cetăţenii oraşului.
Dl Harşovschi susţine ideea d-lui. Mocanu şi consideră că este treaba Primăriei să aducă utilităţile într-o
zonă şi nu să declaseze o zonă, în condiţiile în care acolo este o zonă rezindenţială. Face apel în atragerea de sume de
la Guvernul României pentru a ajuta aceşti cetăţeni, până atunci grupul consilierilor PDL nu va vota pentru acest
proiect de hotărâre, pentru că nu este normal.
Dl Primar precizează că nu este iniţiativa Primăriei sau a Primarului, aceste persoane s-au adresat la
Avocatul Poporului, care a recomandat Primăriei să analizeze acest fapt.
Dl Arămescu susţine cele menţionate anterior, consideră că sunt zone mai populate, cu oameni mult mai
săraci, aşa că se schimbă prioritatea.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
S-a greşit, se reia votul.
VOT: NU – 2
ABŢ - 18
Hotărârea nu a fost adoptată.
PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni
complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire,
racorduri / branşamente la reţele urbane de utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală
de 47.438 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii - solicitant: S.C. VIVAT
CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului
Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea unui PUZ în str. Aleea Dumbrăvii,
municipiul Suceava.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Harşovschi solicită d-lui. Primar, în numele grupului consilierilor PDL retragerea acestui proiect de
hotărâre de pe ordinea de zi deoarece sunt nişte neclarităţi. Solicită în acest sens ataşarea planşelor şi schiţelor în
format electronic pentru edificare. Este de acord cu dezvoltarea unor noi zone.
Dl Secretar precizează că oricine doreşte poate consulta mapa cu materialele originale ale şedinţei.
Dl Harşovschi consideră că mapa respectivă, când este nevoie se scanează şi se pune pe ftp.
Dl Secretar precizează că nu toate documentele pot fi scanate şi puse pe ftp, însă toate dosarele şi
expertizele sunt puse la dispoziţia celor interesaţi spre consultare.
Dl Mocanu consideră că studiul complet se face în cadrul şedinţelor Comisiilor de specialitate.
Dl Harşovschi consideră că documentaţia primită ar fi trebuit să includă şi o schiţă de zonă, nu doar
certificatul de urbanism, pentru a identifica mai uşor locaţia.
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Dl Secretar propune ca în Consiliul Local să se stabilească ce schiţe, respectiv materiale să fie puse în
mapele de şedinţă.
Dl Mocanu aminteşte faptul că există lucrul în comisie, PDL are reprezentaţi şi în Comisia de urbanism.
Dl Harşovschi precizează că a făcut o observaţie cu privire la lipsa unei schiţe la documentaţie pentru ca pe
viitor să se ţină cont de aceasta.
Dl Roibu precizează în calitate de preşedinte al Comisiei de urbanism că mapa cu documentaţia completă
este pusă la dispoziţia consilierilor locali în cadrul Comisiilor de specialitate. Solicită ca la astfel de proiecte să se
aibă în vedere ca numărul locurilor de parcare să fie suficient.
Dl Harşovschi consideră că la fel ca orice concesiune pentru un balcon şi la acest proiect de hotărâre
trebuia pusă o schiţă în format electronic.
Dl Primar precizează că retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei motivat de discuţiile pe
marginea lui şi de problema locurilor de parcare sesizată de dl. Roibu. Atrage atenţia că nu toate documentele din
mapele de şedinţă pot fi puse pe ftp, şi invită pe cei interesaţi să consulte mapele, directorii şi specialiştii din
Primărie le stau la dispoziţie pentru clarificări.
Dl Secretar solicită ca prin Comisia de urbanism, dl. Primar, domnii Viceprimari să se stabilească ce
documente concrete să fie puse în mape.
Dl Viceprimar Doroftei informează că întreaga documentaţie se află pe site-ul Primăriei municipiului
Suceava la secţiunea „Documentaţii aflate în dezbatere publică”. Există obligaţia legală ca această documentaţie să
se afle în dezbatere publică timp de 30 de zile, documentaţie care poate fi consultată on line sau fizic la Primăria
municipiului Suceava de către oricine doreşte. Solicită să fie consultat personal dacă mai există astfel de nelămuriri,
deoarece cunoaşte aceste documentaţii, a avut discuţii în Comisia tehnică pe marginea fiecărui aspect alături de dl.
Mocanu, dl. Primar şi specialişti din Primărie şi alte insituţii potrivit legii. Aceste documentaţii sunt foarte atent
verificate şi nu se pune problema locurilor de parcare. Dl Primar a retras acest proiect de pe ordinea de zi, din păcate
nu facem decât să întârziem şi să descurajăm orice fel de iniţiativă şi de investiţie în municipiul Suceava.
Dl Roibu precizează că a făcut referire la faptul că ar trebui stabilit clar numărul de locuri de parcare pe o
locaţie, pe un complex de acest gen, adică cel puţin un loc de parcare pe fiecare apartament.
Dl Viceprimar Doroftei menţionează că există prevederi legale, iar această documentaţie şi acest proiect
se încadrează în prevederile legii care reglementează foarte clar, din Comisia tehnică face parte şi reprezentantul
Poliţiei rutiere dl. Hermeniuc, care pune accent pe aceste aspecte legate de securitate, de fluidizare a traficului, de
parcare, indicatori studiaţi cu foarte mare atenţie.
Dl Roibu aminteşte de blocul Transilvania din Zona Autogării Suceava unde sunt probleme legate de lipsa
locurilor de parcare, ca şi în cazul blocului de vis a vis de Liceul Alimentar, unde se crează ambuteiaje.
Dl Viceprimar Doroftei solicită să se facă referire punctual la cazurile care să fie supuse dezbaterii,
explicaţiile au fost date vis a vis de documentaţia aflată pe masa Consiliului Local astăzi.
Dl Primar precizează că documentaţia completă este pusă la dispoziţia consilierilor locali şi invită pe cei
interesaţi să vină să se documenteze.
Dl Roibu consideră referitor la locurile de parcare ca nepotrivită menţiunea „după necesităţi”, menţiune
care nu este suficientă pentru nicio clădire, ar trebui prevăzut cel puţin un loc de parcare pentru fiecare spaţiu
locativ.
Dl Primar precizează că răspunsul în acest caz a fost dat de dl Viceprimar Doroftei, şi reaminteşte că
mapele de Consiliu Local stau la dispoziţia consilierilor locali pentru consultare.
Proiectul de hotărâre a fost retras, documentaţia urmând a fi supusă dezbaterii în următoarea
şedinţă a Consiliului Local al municipiului Suceava.
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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 prezintă proiectul de hotărâre.
Comisia de urbanism – aviz nefavorabil, Comisia de tineret – discuţii în plen, Comisiile de specialitate
au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Tătăranu precizează că intrarea în legalitate este obligatorie pentru orice construcţie făcută ilegal, însă
intrarea în legalitate poate fi autorizarea sau demolarea construcţiei.
Dl Roibu întreabă dacă s-a realizat raportul Biroului disciplina în construcţii solicitat la o şedinţă anterioară
când a fost supus dezbaterii acest proiect de hotărâre.
D-na. Creţu precizează că la toate intrările în legalitate Raportul Biroului disciplina în construcţii este la
dosar.
Dl Tătăranu precizează referitor la proiectul anterior că numărul de locuri de parcare prevăzut prin
regulamentul de urbanism este condiţie de autorizare, astfel încât Aparatul de specialitate al Primarului trebuie să
pună această condiţie, unde se prevede pentru orice tip de construcţie numărul minim de locuri de parcare. Ceea ce
trebuie implementat şi în municipiul Suceava este să se impună ca orice construcţie să aibă subteran sau suprateran
locuri de parcare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 15
ABŢ - 5
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al
municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
A expirat timpul, se reia votul:
VOT: DA – 20
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Secretar atrage atenţia ca avizele formulate de Comisiile de specialitate să fie aceleaşi cu cele
consemnate în Raportul fiecărei comisii.
PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra terenurilor ocupate de
construcţii autorizate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Precizează că dacă această hotărâre nu va fi aprobată, există
riscul este ca municipalitatea să nu încaseze sumele de bani cuvenite, fapt care va fi sesizat şi la controlul Curţii de
Conturi.
Comisia de urbanism – aviz nefavorabil, Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotărâre.
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Dl Mocanu precizează că în practica de carte funciară şi de scriere a proprietăţii există superficia, care
înseamnă înscrierea terenului în favoarea construcţiei când proprietarul este diferit, Primăria este proprietar şi este
evident că se poate face, fapt ce este şi în avantajul proprietarilor construcţiilor deoarece împreună cu dreptul de
superficie asupra terenurilor pot accesa credite, diferit faţă de închiriere. Este un raport de responsabilitate din partea
Primăriei faţă de proprietarii de construcţii şi faţă de bugetul local deoarece este percepută taxă de superficie.
Dl Roibu precizează că susţine avizul nefavorabil al Comisiei de urbanism, deoarece Legea nr. 215 nu
specifică nicăieri şi nu face nicăieri invenţii de instituţii, scrie clar vânzare – cumpărare, închiriere şi concesiune.
Dl Tătăranu întreabă dacă se raportează la altă legislaţie deoarece, construcţiile nu pot fi autorizate în lipsa
titlului asupra terenului.
Dl Viceprimar Doroftei precizează că este cazul clădirilor construite pe terenul proprietate a statului care
au fost autorizate pe durata existenţei clădirii şi terenul a rămas proprietate, înainte de anul 1989.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 18 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. Muncii nr. 5,
pentru amenajare trepte de acces la apartamentul nr. 16 din blocul 88 - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 19 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. Rîndunicii, în
vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de
transport persoane în regim de taxi şi a copiilor conforme pentru serviciul de transport în regim de închiriere iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril
Vîrvara;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Harşovschi întreabă dacă există înregistrată o petiţie la Consiliul Local referitoare la majorarea tarifului
motivat de majorarea accizei Guvernului Ponta cu 7 eurocenţi.
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Dl Primar precizează că este înregistrată această petiţie care însă se află în dezbatere publică.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil
doamnei Iavorenciuc Paraschiva - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul
municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Harşovschi consideră că ar fi trebuit efectuate controale mai ample la asociaţiile de proprietari pentru a
nu se ajunge în aceste situaţii.
Dl Viceprimar Doroftei precizează că personalul din cadrul Serviciului asociaţii de proprietari este
restrâns, iar capacitatea de analiză şi de discretizare pe fiecare document în parte se reduce proporţional cu numărul
de documente şi cu numărul de oameni disponibili, astfel că exceptând cazurile în care există reclamaţii concrete,
controlul care se face periodic vizează în principal fluxul financiar care se desfăşoară în asociaţie. Referitor la
această asociaţie nu s-a înregistrat nicio sesizare, problema a fost descoperită când S.C. ACET S.A. Suceava i-a
somat cu sistarea apei în caz de neplată. Controlul a fost extins către toate asociaţiile de proprietari, se verifică
încrucişat listele de beneficiari şi fişele de beneficiari de la S.C. ACET S.A., S.C. Termica S.A şi principalii furnizori
cu ceea ce au ei situaţii contabile în momentul de faţă.
Dl Harşovschi consideră necesară mediatizarea şedinţelor care au loc conform Legii nr. 230/2007, precum
şi implicarea cetăţenilor la aceste adunări generale.
Dl Grosar consideră că municipalitatea vine în sprijinul cetăţenilor prin efectuarea acestor controale.
Dl Arămescu consideră că ar trebui luate măsuri în cazul rău platnicilor.
Dl Harşovschi precizează că asociaţiile de proprietari au posibilitatea formulării de acţiuni în instanţă
împotriva rău platnicilor şi recuperarea sumelor prin executor judecătoresc.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil
doamnei Roşu Ana Maria - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul
municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 23 Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi
pentru transportul de persoane în regim de taxi şi a copiilor conforme pentru transportul de persoane în
regim de închiriere nr. 115/15.05.2014;
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul.
Se supune la vot Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor:
VOT: DA – 19
ABŢ - 1
Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor a fost aprobat.
PUNCTUL 24 Informarea nr. 534/26.05.2014 privind situaţia dosarelor de judecată având ca obiect acţiuni
formulate de S.C. Termica S.A. Suceava împotriva Municipiului Suceava, Consiliului Local Suceava,
Primarului municipiului Suceava şi Primăriei municipiului Suceava;
Dl Primar informează Consiliul Local al municipiului Suceava cu privire la derularea dosarelor de
judecată având ca obiect acţiuni formulate de S.C. Termica S.A. Suceava împotriva Municipiului Suceava,
Consiliului Local Suceava, Primarului municipiului Suceava şi Primăriei municipiului Suceava.
S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 25 Petiţiile Unicom Holding S.A. nr. 829/09.05.2014 şi 914/22.05.2014, înregistrate la Primăria
municipiului Suceava sub nr. 13.206/09.05.2014 şi 14.601/23.05.2014;
Dl Primar prezintă petiţiile Unicom şi Bioenergy prin care se solicită anularea licitaţiei care este demarată
la Termica, următorul termen este pe 23 iunie, se speră ca la a doua licitaţie să vină ofertanţi în aşa fel încât în cel
mai rău caz să se ajungă la negociere o directă deoarece este nevoie de un nou operator. Atât timp cât S.C. Termica
S.A. este în insolvenţă niciodată nu va fi o strategie corectă în relaţia producător – transportator. Pentru asigurarea
apei clade de către Bioenergy, aceasta a solicitat clarificarea problemei transportului şi distribuţiei deoarece doar
Termica încasează banii. Aceste aspecte trebuie clarificate pentru a pune bazele asigurării încălzirii în municipiul
Suceava în sezonul 2014-2015.
Comisia economică, Comisia de învăţământ, sănătate – aviz favorabil Raportul Serviciului de
specialitate anexat petiţiei, Comisia de servicii – aviz negativ, Comisia de urbanism şi Comisia de tineret –
discuţii în plen.
Dl Harşovschi aminteşte că Comisiile de specialitate formulează un aviz referitor la punctul de vedere
exprimat în Raportul Serviciului juridic în acest caz, respectiv această petiţie nu este fondată.
Dl Secretar intervine cu clarificări în sensul că potrivit Raportului Serviciului de specialitate nu sunt
motive care să determine deliberativul local să revoce HCL nr. 287/2013, HCL nr. 89/2014 şi HCL nr. 90/2014, şi
pe cale de consecinţă, nu există temei legal pentru revocarea şi / sau suspendarea procedurii de atribuire solicitată şi
propune respingerea petiţiilor formulate de către S.C. Unicom Holding S.A., dacă deliberativul local este de acord
cu această propunere se votează cu „da”, dacă avizul este nefavorabil, înseamnă că se propune iniţierea unui proiect
de hotărâre pentru anularea acestor hotărâri. Solicită ca avizul prezentat de preşedinţii Comisiilor de specialitate să
fie cel înscris în Raport, în cadrul şedinţei Consiliului Local fiecare consilier local votează cum consideră. În situaţia
în care în comisie nu se formulează un aviz să se consemneze acest fapt, eventual cu menţiunea că nu este de
competenţa comisiei, fără însă să se consemneze „discuţii în plen”.
Dl Arămescu consideră că adjudecarea licitaţiei nu trebuie amânată pentru a asigura furnizarea agentului
termic către populaţie în sezonul 2014 – 2015.
Dl Grosar consideră foarte importantă această problemă motivată de faptul că licenţa expiră pe 24 iunie, şi
propune să se mai realizeze o consultare a serviciului juridic, deoarece nu este de dorit să se blocheze acest serviciu
de găsirea unui nou operator, pe de altă parte sunt mai multe părţi implicate care trebuie să se adune la masa
dialogului.
Dl Primar precizează că situaţia este foarte clară, Consiliul Local a hotărât realizarea licitaţiei, aceste
petiţii solicită revocarea acestor hotărâri.
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Dl Seredenciuc consideră nepotrivită această atitudine, aceşti oameni îşi fac strategiile lunar, în fiecare
lună vin cu altă variantă pe care Consiliul Local trebuie să o dezbată, analizeze şi voteze, după care se revine cu o
altă solicitare. Aceştia trebuie să înţeleagă că acest Consiliu Local răspunde de asigurarea căldurii şi apei clade a
cetăţenilor municipiului Suceava şi care nu votează variantele şi înţelegerile subterane pe care le fac ei. Întreabă
dacă această lege pe stâlp afectează şi activitatea S.C. Termica S.A.
Dl Dumitrescu precizează că prin intrarea în vigoare a noii legislaţii începând cu luna ianuarie 2014,
trebuie plătită o taxă pentru construcţii speciale şi care în cazul S.C. Termica S.A. se ridică la suma de 2.300.000 lei
anual, prima scadenţă a fost la 25 mai, jumătate din sumă care nu a putut fi achitată şi a dus la creşterea datoriei
existente faţă de bugetul consolidat al statului. Dacă societatea va ieşi din insolvenţă se vor calcula penalităţi de
întârziere şi pentru această datorie şi pentru alte datorii pe care le are societatea.
Dl Harşovschi întreabă dacă această taxă introdusă de Guvernul Ponta se va regăsi în costul final plătit de
cetăţenii municipiului Suceava.
Dl Dumitrescu precizează că orice taxă şi cheltuială se regăseşte în tarif, indiferent cine ar gestiona
activitatea construcţiile sunt utilizate.
Dl Grosar precizează că există o ordonanţă de guvern care dă posibilitatea S.C. Termica S.A. să acorde
acţiuni în contul acestor datorii, deci nu împovărează financiar.
Dl Dumitrescu precizează că există OUG nr. 25/2014 potrivit căreia pot fi convertite creanţe în favoarea
bugetului consolidat al statului în acţiuni pe care în cazul de faţă le primeşte statul prin municipiul Suceava.
Se supune la vot punctul de vedere exprimat în Raportul Serviciului de specialitate:
VOT: DA – 20
Consiliul Local şi-a însuşit punctul de vedere exprimat în Raportul Serviciului de specialitate.
PUNCTUL 26 Petiţia S.C. Bioenergy Suceava S.A. înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr.
13.540/13.05.2014;
Dl Primar prezintă petiţia Bioenergy prin care se solicită anularea licitaţiei.
Comisia economică, Comisia de învăţământ, sănătate – aviz favorabil Raportul Serviciului de
specialitate anexat petiţiei, Comisia de servicii – aviz negativ, Comisia de urbanism şi Comisia de tineret –
discuţii în plen.
Dl Roibu este de acord cu punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate însă consideră
că acesta putea fi completat cu privire la reziliere şi la felul rezilierii, problema este legată de modul cum s-a dat
răspunsul celor trei petiţionari.
Dl Secretar sugerează să se facă propuneri concrete de completare a Raportului serviciului de specialitate.
Se supune la vot punctul de vedere exprimat în Raportul Serviciului de specialitate:
Consola d-lui. Doroftei nu funcţionează, se reia votul.
VOT: DA – 19
NU – 1
Consiliul Local şi-a însuşit punctul de vedere exprimat în Raportul Serviciului de specialitate.
PUNCTUL 27 Petiţia S.C. Termica S.A. nr. 1133/08.05.2014 înregistrată la Consiliului Local al municipiului
Suceava sub nr. 110/09.05.2014 şi la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.159/09.05.2014 şi Petiţia S.C.
Termica S.A. nr.1134/08.05.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr.
111/09.05.2014 şi la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.160/09.05.2014;
Dl Primar prezintă petiţile S.C. Termica S.A.
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Comisia economică, Comisia de învăţământ, sănătate – aviz favorabil Raportul Serviciului de
specialitate anexat petiţiei, Comisia de servicii – aviz negativ, Comisia de urbanism şi Comisia de tineret –
discuţii în plen.
Se supune la vot punctul de vedere exprimat în Raportul Serviciului de specialitate:
VOT: DA – 19
NU – 1
Consiliul Local şi-a însuşit punctul de vedere exprimat în Raportul Serviciului de specialitate.
PUNCTUL 28 Petiţia Grădiniţei cu Program Normal „Ţăndărică” Suceava înregistrată la Primăria
municipiului Suceava sub nr. 11.227/16.04.2014;
Dl Primar prezintă petiţia Grădiniţei cu Program Normal „Ţăndărică” cu precizarea că Consiliul Local al
municipiului Suceava nu poate modificare hotărârea privind reţeaua şcolară fără avizul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Suceava.
Comisia economică, Comisia de învăţământ, sănătate – aviz favorabil Raportul Serviciului de
specialitate anexat petiţiei, Comisia de servicii – aviz negativ, Comisia de urbanism – discuţii în plen, aviz
nefavorabil şi Comisia de tineret – discuţii în plen.
Dl Harşovschi precizează că motivat de cele prezentate în petiţie şi pentru a se evita a se ajunge în instanţă,
grupul consilierilor PDL va vota împotriva punctului de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate.
Dl Monacu precizează că la adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind reţeaua şcolară s-a greşit
referitor la Grădiniţa „Aşchiuţă”, legea era de partea lor, iar deliberativul local trebuia să nu accepte varianta
propusă de Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, deoarece ea putea funcţiona ca unitate de sine stătătoare cu
personalitate juridică.
Dl Secretar precizează că dacă se va vota împotriva punctului de vedere exprimat în Raportul serviciului
de specialitate va trebui iniţiat un proiect de hotărâre de revocare a hotărârii iniţiale, iar lipsa avizului
Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava atrage nulitatea hotărârii.
Dl Harşovschi precizează că până pe 1 septembrie este timp pentru a modifica această structură şcolară.
Se supune la vot punctul de vedere exprimat în Raportul Serviciului de specialitate:
A expirat timpul, se reia votul:
Consola d-lui. Doroftei nu funcţionează, se reia votul:
VOT: DA – 6
NU– 10
ABŢ - 4
Consiliul Local nu şi-a însuşit punctul de vedere exprimat în Raportul Serviciului de specialitate.

PUNCTUL 29 Diverse
29.1. Dl Primar informează că în perioada 02 – 09.06.2014 o delegaţie a municipiului Suceava este
invitată la Sosnowiec unde se va sărbători 10 ani de la integrarea Poloniei în Uniunea Europeană şi sugerează să se
facă două propuneri pentru doi consilieri locali.
Dl Păduraru îşi manifestă dorinţa de a participa împreună cu dl. Prorociuc.
29.2. Dl Primar informează că în perioada 03 – 06.06.2014 va participa la Bruxelles la o întâlnire pe
Proiectul transportului electric EVUE aprobat în anul 2008 – 2009 la care municipiul Suceava este partener cu
importante oraşe din Europa. Se urmăreşte demararea procedurilor pentru finanţarea transportului electric.
29.3. Dl Seredenciuc solicită să se ia măsurile ce se impun pentru debarasarea primei benzi de circulaţie
din faţa blocului Moto Velo de maşinile expuse pentru vânzare.
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Dl Primar precizează că a luat act de cele prezentate.
29.4. Dl Harşovschi solicită să se facă propuneri pentru un nou preşedinte de şedinţă pentru următoarele
trei luni.
Dl Vornicu propune pe dl Viceprimar Doroftei.
Dl Harşovschi precizează că grupul consilierilor PDL susţine propunerea formulată.
Se supune la vot propunerea:
VOT: DA – 20
Propunerea a fost aprobată – Dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei este preşedinte de şedinţă în perioada
iunie – august 2014.
29.5. Dl Secretar informează că fiecare consilier local a primit formulare privind Declaraţia de avere,
Declaraţia de interese şi Fişa fiscală şi aminteşte de obligativitatea completării şi depunerii lor până la data de 15
iunie 2014.

Dl Harşovschi declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din
data de 29 mai 2014 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCIAN HARŞOVSCHI

SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC

ÎNTOCMIT
ANCUŢA GRĂMADĂ
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