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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 5 septembrie 2014
Dl Secretar declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1.767/02.09.2014, pentru data
de 05.09.2014, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi
informează că sunt prezenţi 18 consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcţie.
Lipsesc: dl. Ciobanu – Timofi, dl. Mocanu, dl. Onofrei - Răileanu, dl. Seredenciuc şi dl. Sfeclă.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, director Direcţia
buget, contabilitate şi fiscalitate - d-na. Elisabeta Văideanu, Şef Birou buget - d-na. Sofian –
Nicoară Mirela şi Şef Birou finanţare învăţământ preuniversitar – d-na. Mihaela Siretean.
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 Secretar solicită să se facă propuneri pentru desemnarea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada septembrie – noiembrie 2014, propunerile se supun votului deschis şi se aprobă
cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Dl Grosar propune pe dl Arămescu.
Dl Creţu propune pe dl Harşovschi.
Se supun la vot propunerile formulate:
- dl Arămescu:
VOT: DA – 9
NU – 2
ABŢ -7
Propunerea nu a fost aprobată.
- dl Harşovschi:
VOT: DA – 12
NU – 5
ABŢ -1
Propunerea a fost aprobată – preşedinte de şedinţă pentru perioada septembrie –
noiembrie 2014 este dl Harşovschi.
Dl Harşovschi prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul
2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
VOT: DA – 18
Ordinea de zi a fost aprobată.
Dl Harşovschi propune introducerea punctului 3 Diverse pe ordinea de zi a şedinţei
pentru a se discuta pe temele Termica şi salubrizare din municipiul Suceava şi o supune la vot:
VOT: DA – 11
NU – 1
ABŢ -6
Propunerea a fost aprobată
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind rectificarea 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 Barbă întreabă care este modul în care se constituie fondurile pentru realizarea acestor
obiective de investiţii, respectiv din valoare totală care este fondul alocat de municipalitate.
Dl Primar – 2% şi cheltuielile neeligibile pentru cele două obiective se ridică la suma de
17 miliarde lei ROL, din care o parte din sumă va fi prinsă în anul 2014, iar diferenţa în 2015.
Precizează că semnarea acordurilor este condiţionată de preluarea sumelor în buget.
Dl Barbă întreabă dacă contribuţia Guvernului este asigurată prin buget, inclusă în buget.
Dl Primar precizează că pe fonduri europene pe Programul Operaţional Regional este
deschisă o nouă axă de finanţare pentru finalizarea obiectivelor începute şi nefinalizate pe bani
guvernamentali, deci finanţarea majoritară este pe fonduri guvernamentale.
Dl Barbă precizează că având în vedere importanţa asigurării sumelor necesare salariilor
profesorilor şi a cofinanţarea acestor obiective, solicitări în acest sens fiind din data de 7 – 8
august nu înţelege de ce atât de târziu se vine în Consiliul Local cu o hotărâre pentru rezolvarea
acestor probleme.
Dl Primar precizează că la Consiliul Local al municipiului Suceava solicitările au venit
în perioada 28 – 29 august.
Dl Barbă precizează că neconvocarea şedinţei ordinare a lunii august ar putea fi nelegală
şi solicită să-i fie comunicat în plenul Consiliului Locale care este procedura de convocare a
şedinţelor Consiliului Local. Consideră că dl Secretar a părăsit şedinţa extraordinară anterioară
prea devreme.
Dl Secretar precizează că potrivit Legii administraţiei pubice locale nr. 215/2001
şedinţele ordinare sunt convocate de primar cu 5 zile înainte de data şedinţei, iar şedinţele
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extraordinare pot fi convocate de primar sau de o treime din consilierii locali cu 3 zile înainte de
data şedinţei. Şedinţele de îndată sunt convocate în situaţii de forţă majoră sau de extremă
urgenţă. Legea nu prevede o sancţiune pentru neconvocarea şedinţelor ordinare, potrivit legii
absenţa consilierilor locali la două şedinţe ordinare la care au fost convocaţi duce la dizolvarea
consiliului local. Şedinţele consiliului local se convoacă dacă există proiecte de hotărâre care să
fie supuse dezbaterii şi aprobării, dacă un consilier local ar fi iniţiat în această perioadă un proiect
de hotărâre pentru şedinţa ordinară, primarul ar fi fost obligat să o convoace, astfel, nu au fost
proiecte de hotărâre pentru care să fie convocată şedinţa ordinară a lunii august.
Dl Harşovschi precizează că la registratura Consiliul Local sunt înregistrate 4 proiecte de
hotărâre care au semnătura a 14 consilieri locali care trebuiau incluse pe ordinea de zi a şedinţei
ordinare potrivit procedurii.
Dl Secretar precizează că proiectul de hotărâre privind schimbarea viceprimarului şi
celelalte la care se face referire sunt semnate de 8 consilieri locali, dacă se doreşte să fie incluse
pe ordinea de zi ele trebuie iniţiate din nou de cei care îşi menţin punctul de vedere.
Dl Harşovschi precizează că acele proiecte pot fi supuse dezbaterii deorece iniţiatorii nu
le-au retras.
Dl Primar precizează referitor la cele precizate de dl Barbă că a fost în concediu de
odihnă şi întreabă de ce nu a iniţiat proiecte de hotărâre.
Dl Secretar precizează că a prăsit lucrările şedinţei după ce preşedintele de şedinţă a
declarat şedinţa Consiliului Local al municipiului Suceava nestatutară, din acel moment nu mai
avea dreptul să participe la acea şedinţă şi nu a fost invitat să participe la discuţii. Menţionează că
nu are obligaţia de a participa la o şedinţă nestatutară.
Dl Vornicu susţine demersul municipalităţii în realizarea lucrărilor de la Liceul cu
Program Sportiv, însă solicită sprijinul pentru continuarea lucrărilor. Mulţumeşte consilierilor
locali şi în special d-lui Grosar pentru implicarea în acest proiect.
Dl Grosar precizează referitor la fonduri că acestea sunt proiecte au termen de finalizare
un an de zile, deci lucrările vor trebui executate foarte rapid, banii cu siguranţă există, aminteşte
de sprijinul reprezentanţilor municipalităţii în Consiliul de Administraţie la Liceul cu Program
Sportiv, respectiv: dl. Harşovschi – PDL, dl. Vornicu – PNL şi dl. Grosar – PSD.
Dl Harşovschi susţine cele menţionate de dl Grosar, se poate lucra indiferent de
aparteneţa politică acolo unde politicul nu intervine, important este interesul sucevenilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT: DA – 18
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2014 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
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Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT: DA – 18
Hotărârea a fost adoptată.
Se supune la vot propunerea de învoire a d-nei. Cocriş, d-lui. Vîrvara şi a d-lui
Creţu.
Se votează prin ridicarea mâinii.
VOT: DA, unanimitate
D-na. Cocriş, dl. Vîrvara şi a dl. Creţu sunt învoiţi – sunt prezenţi 15 consilieri
locali.

PUNCTUL 3 Diverse
3.1. Dl Harşovschi ridică problema informării Consiliului Local referitor la activitatea
comisiei de licitaţie de la Termica, motivat de faptul că decizia tot a Consiliului Local va fi.
Dl Primar precizează că acestă discuţie este una binevenită, însă motivat de
confidenţialitatea etapei de negociere, invită consilierii locali în sala 24 pentru o discuţie
informală referitore la această temă.
Dl Harşovschi informează că comisia se va mai întruni miercuri 10 septembrie, iar
ulterior se va face o informare scrisă pentru Consiliul Local.
Dl Girigan precizează că orice discuţii sunt confidenţiale până la elaborarea hotărârii
Comisiei de licitaţie.
3.2. Dl Harşovschi supune dezbaterii propunerea de înlocuire a tomberoanelor existente
cu buncăre îngropate şi solicită un studiu referitor la costuri.
Dl Primar precizează că în acest an nu sunt bani în bugetul local pentru acest demers, în
anul 2015 fie municipalitatea fie printr-un parteneriat se va încerca rezolvarea acestei probleme.
3.3. Dl Prorociuc întreabă care este stadiul mutării statuii lui Petru Muşat.
Dl Primar precizează că acţiunea este amânată deoarece niciun agent economic nu
consideră suficientă suma de 350 de milioane prevăzută pentru această lucrare, eventual se va
reveni în Consiliul Local în acest sens.
Dl Prorociuc consideră necesară aprobarea sumei pentru mutarea statuii lui Petru I
Muşat.
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3.4. Dl Roibu solicită să fie comunicat care este stadiul procedurii privind cererea de
intervenţie de la Registrul Comerţului privind schimbarea administratorului special.
Dl Primar precizează că în urma unui demers făcut de împreună cu unii consilieri locali
membri în AGA la Termica, s-a făcut o intervenţie la Registrul Comerţului pentru schimbarea
administratorului special, urmează ca instanţa să se pronunţe.
Dl Roibu precizează că o eventuală hotărâre a instanţei nefavorabilă municipalităţii poate
fi atacată în instanţă, deoarece consideră nepotrivită atitudinea Unicom.
Dl Primar mulţumeşte d-lui. Roibu pentru implicare.
3.5. Dl Barbă întreabă dacă dl Secretar poate face public punctul domniei sale de vedere
referitor la ordonanţa privind migraţia aleşilor locali, deorece la fundamentarea acestei ordonanţe
s-a făcut referire că există punctul de vedere al secretarilor UAT.
Dl Secretar precizează că nu a participat la această discuţie şi nu a avut un punct de
vedere care să fie făcut public în această şedinţă.
3.6. Dl Grosar propune includerea în bugetul anului următor a sumei necesare
restaurarea statuii ecvestre a lui Ştefan cel Mare, un element de identitate al municipiului
Suceava.
Dl Primar precizează că există un proiect în acest sens, nu s-a reuşit realizarea lui pe
fonduri guvernamentale, iar dacă nu vor fia alte variante anul viitor din bugetul local statuia
ecvestre a lui Ştefan cel Mare va fi restaurată.
Invită consilierii locali în sala 24 pentru o discuţie informală pe două aspecte: termoficare
şi salubritate.

Dl Harşovschi declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava din data de 5 septembrie 2014 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru
participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCIAN HARŞOVSCHI

SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC

ÎNTOCMIT
ANCUŢA GRĂMADĂ
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