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 30 SEPTEMBRIE 2014
Dl Harșovschi, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare
a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr.
1.924/26.09.2014, pentru data de 30.09.2014, ora 10.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 19 consilieri locali din numărul total de 23
de consilieri în funcţie. Lipsesc: dl. Ciobanu – Timofi și dl. Prorociuc. Întârzie d-na. Cocriș și dl.
Onofrei – Răileanu. Mai participă d-na. Enea.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na .
Elisabeta Văideanu, dl. Marian Andronache, dl. Florin Cerlincă, d-na. Violeta Bujorean – şef
Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, Paul Iftimie –
şef Serviciul contencios administrativ, juridic, d-na. Mirela Dziubinschi – şef Serviciul resurse
umane și d-na Mirela Sofian – şef Birou buget.
Invitați: dl. Vasile Ilie – director S.C. Bioenergy Suceava și dl. Marinoiu – administrator
special S.C. Termica S.A. Suceava.
Din partea mass-media participă reprezentanţi ai presei scrise şi ai televiziunilor locale.
Dl Harşovschi prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul
2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului
Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Alianţa Sindicatelor din
Învăţământ Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului
Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului
Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei
centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat” – iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Proiectare şi execuţie campus şcolar la
Liceul cu Program Sportiv Suceava”, cod SMS 52313 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului
Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Proiectare şi execuţie
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campus şcolar la Liceul cu Program Sportiv Suceava”, cod SMS 52313 – iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și
refuncționalizare sală de sport la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Județul
Suceava”, cod SMS 53082 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul
proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor
tehnico-economici a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Extindere, modernizare
și refuncționalizare sală de sport la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Județul
Suceava”, cod SMS 53082 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 13 din Regulamentul de vânzare a locuinţelor
construite prin ANL, modificarea art. 2.2 şi abrogarea art. 4.2 din Contractul de vânzare cumpărare cu plata integrală, modificarea art. 2.2 şi abrogarea art. 4.2 din Contractul de
vânzare - cumpărare cu credit ipotecar, precum şi modificarea promisiunii de vânzare,
aprobate prin HCL nr. 335/19.12.2013 şi aprobarea contractului cadru de vânzare –
cumpărare cu plata în rate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de
specialitate al primarului municipiului Suceava şi Direcţia Municipală de Evidenţă a
Persoanelor Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13. Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 9177/15.09.2014 înregistrată la Primăria municipiului
Suceava sub nr. 25.006/16.09.2014;
14. Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 9.513/22.09.2014 înregistrată la Consiliul Local al
municipiului Suceava sub nr. 211/22.09.2014;
VOT: DA – 19
Ordinea de zi a fost aprobată.
A venit d-na. Cocriș - sunt prezenţi 20 de consilieri locali.
Dl Harşovschi propune în baza art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Stututul aleșilor
locali, repunerea în dezbaterea Consiliului Local, prin completarea ordinei de zi cu proiectele de
hotărâre privind încetarea și validarea mandatului de consilier și discutarea acestora ca primele
puncte de pe ordinea de zi, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Ciobanu Timofi Adrian şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local
al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei. Enea Liviana
în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Mocanu aduce la cunoștința consilierilor locali și a conducerii Primăriei municipiului
Suceava că împreună cu dl. Vornicu au „hotărât să respecte voința electoratului care a dat
majoritate în Consiliul Local Uniunii Social Liberale, și în consecință în baza Ordonanței nr.
55/2014, până la clarificarea statutului juridic al Partidului Liberal Reformator, începând cu ziua
de ieri 29.09.2014, ne-am declarat consilieri independenți.”
Dl Grosar propune ca cele două proiecte să fie discutate ultimele puncte de pe ordinea
de zi, motivat de faptul că aceste proiecte nu au fost discutate anterior.
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Dl Secretar precizează că după aprobarea ordinei de zi se supune aprobării propunerea
de completare și apoi ordinea lor.
Dl Tătăranu - „informez Consiliul Local și Primăria că mă declar independent, asta nu
înseamnă că voi vota necondiționat în favoarea unui grup sau împotriva unui alt grup, vreau ca în
acest ultim an de mandat de consilier să votez așa cum îmi dictează conștiința”.
Dl Roibu solicită rearanjarea în sală pe grupuri de consilieri potrivit legii.
Dl Primar consideră potrivită propunerea d-lui. Harşovschi referitoare la dezbaterea
proiectelor de hotărâre privind încetarea mandatului d-lui. Ciobanu – Timofi Adrian și validarea
mandatului de consiler local a d-nei. Enea Liviana.
Dl Barbă consideră că aprobarea demisiei și validarea unui consilier local trebuie să aibă
loc în debutul ședinței Consiliului Local deoarece există posibilitatea ca această componență a
Consiliului Local fără colegul validat sau fără demisia aprobată să poată fi contestată și atunci
există posibilitatea ca în cazul în care se vor vota o serie de proiecte importante de pe ordinea de
zi cum ar fi o cofinanțare sau o rectificare de buget, acestea să nu poată fi votate în mod legal ca
urmare a faptului că nu funcționează legal Consiliul Local, precizează că nu dorește să fie parte
la o serie de hotărâri nelegale care vor putea aduce prejudicii inclusiv de ordin financiar
municipalității și va pleca din ședință.
Dl Vornicu este de părere că punctele referitoare la constatrea demisie și validarea noului
consilier trebuie discutate la începutul ședinței.
Dl Girigan solicită să se stabilească legalitatea ședinței ordinare din 25.09.2014 și a
acestei ședințe, dl. Ciobanu – Timofi potrivit legii și regulamentului este consilier local în
funcție.
Dl Harşovschi precizează că art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali prevede că în toate cazurile de încetare a mandatului, în acest caz demisie, Consiliul Local
adoptă în prima ședință ordinară la propunerea Primarului o hotărâre prin care se ia act de
situația apărută și se declară locul vacant. Caracterul acestui articol din lege este unul imperativ
deci legiuitorul stabileește - Consiliul Local adoptă, nu poate adopta.
Dl Secretar precizează că până la adoptarea hotărârii de către Consiliul local al
municipiului Suceava dl. Ciobanu – Timofi Adrian este consilier local, după adoptarea hotărârii
se trece la validarea d-nei. Consilier Enea Liviana, următoarea pe lista PDL, nu există vid între
cele două hotărâri. Dacă astăzi dl. Ciobanu – Timofi ar fi fost prezent la ședință, iar încetarea
mandatului său și validarea noului consilier ar fi supuse dezbaterii Consiliului Local la finalul
ședinței, acesta ar vota până la proiectul de hotărâre referitor la încetarea mandatului. Mandatul
nu încetează numai prin demisie, aceasta potrivit legii trebuie acceptată printr-o hotărâre,
adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți.
Dl Barbă – „trecând peste legalitatea refuzului demisiei, care până la urmă va fi hotărât
în pași succesivi la Prefectură și apoi în instanța, m-aș mulțumi și cu faptul dacă dl. Girigan și
grupul PSD ar recunoaște de ce fac acest joc ieftin. Ceea ce a spus dl. Girigan în ședința
anterioară a creat și ideea de a se interpreta că colega noastră d-na Cocriș sau postul obținut de
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dumneaei nu este obținut tocmai în condiții legale și atunci există o discuție de a contesta
inclusiv validarea d-nei. Cocriș, dacă mergem pe cele spuse de dl. Girigan.”
Dl Seredenciuc - „nu putem trece peste o încălcare a legii atât de ușor, se creează un
precedent care ne poate duce în niște hăuri din care nu știu cum vom putea ieși. Se pot produce
cauze penale în care oamenii să stea la pușcărie din cauza unei hotărâri de acest gen. Domnul
Secretar vă pun o întrebare, dl. Primar a candidat și ca primar și consilier local, dacă Consiliul
Local nu-i aproba demisia din Consiliul Local pierdea postul de Primar sau nu pentru că era
incompatibil.”
Dl Secretar precizează că hotărârile sunt luate de Consiliul Local, iar acestea pot fi
contestate în instanță la fel și Hotărârea de respingere a proiectului de hotărâre privind încetarea
mandatului de consilier local al d-lui. Ciobanu – Timofi Adrian, şi declararea ca fiind vacant a
locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava.
Dl Seredenciuc - „este ilegal cum ați procedat și faptul că ați semnat pentru legalitate pe
proiectul de hotărare”.
Dl Secretar precizează că a semnat pentru legalitate și răspunde pentru semnătura dată.
Dl Seredenciuc - „din partea mea, la sfârșitul anului veți avea nesatisfăcător la evaluarea
de sfârșit de an pentru că v-ați implicat în lupta politică din cadrul Consiliului Local”.
Dl Secretar consideră nepotrivite aceste amenințări vizând nerespectarea legii.
Dl Grosar retrage propunerea ca cele două proiecte să fie discutate ultimele puncte de pe
ordinea de zi.

Se supune la vot propunerea de completare a ordinei de zi:
VOT: DA – 20
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot propunerea privind discutarea celor două proiecte de hotărâre
primele puncte de pe ordinea de zi, respectiv 1' și 1":
VOT: DA – 20
Propunerea a fost aprobată.
Dl Harşovschi precizează că nu va solicita avizele comisiilor de specialitate deoarece
acestea nu sunt necesare în ședințele extraordinare.
PUNCTUL 1' Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui.
Ciobanu - Timofi Adrian şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în
Consiliul Local al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Harşovschi dă citire articolului unic al proiectului de hotărare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
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Hotărârea a fost adoptată.
Dl Harşovschi solicită Comisiei de validare care a validat mandatele tuturor consilierilor
locali să verifice și să constate prin proces verbal îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege
pentru validarea mandatului de consilier local al d-nei. Enea Liviana.
Pauză.
Se reiau lucrările ședinței.
Dl Roibu președintele Comisiei de validare aleasă prin HCL nr. 115/21.06.2012 dă citire
procesului verbal de constatare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru validarea
mandatului de consilier local al d-nei. Enea Liviana.
PUNCTUL 1" Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei.
Enea Liviana în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
Dl Harşovschi dă citire articolului unic al proiectului de hotărare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Harşovschi o invită pe d-na. Enea să depună jurământul.
D-na Enea depune jurământul.
Dl Harşovschi o felicită pe d-na Enea și informează că sunt prezenți 21 de consilieri
locali, iar Consiliul Local al municipiului Suceava funcționează cu 23 de membri.
Dl Monacu consideră nepotrivită atitudinea PSD în tergiversarea luării acestor hotărâri.
Dl Grosar precizează că grupul PSD dorește să se revină la lucrările ședinței și să se
voteze proiecte pentru municipalitate.
Dl Primar mulțumește consilierilor locali, se lucrează în cadrul unui consiliu local
constructiv și se iau hotărari pentru Suceava și suceveni.
Dl Roibu solicită rearanjarea în sală pe grupuri de consilieri potrivit legii.
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului
Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărare, iar în calitate de inițiator face următoarele
recctificări, astfel:
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În cadrul secţiunii de funcţionare propun următoarele rectificări:
Venituri
Propun rectificarea în plus a articolului 07.2A.01.02. – “Impozit pe clădiri persoane
juridice” cu valoarea de 511.000 lei.
I.

Cheltuieli
1. În baza notei de fundamentare nr. 606 din 08.09.2014 primită de la Compartimentul
Ecologizare propunem rectificarea în plus în cadrul subcapitolului 74.2A.05.01 „Salubritate” a
articolului 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” cu suma de 511.000
lei. Menţionez că suma mai sus amintită este necesară pentru a asigura continuarea activităţii de
sortare – depozitare a deşeurilor la spaţiul de stocare Ipoteşti.
2. Analizând execuţia bugetară la data de 15 septembrie 2014, la Titlul 10 „Cheltuieli de
personal” s-a constatat că Şcoala Gimnazială „G. G. Voievod” a cheltuit deja sumele alocate
cheltuielilor de personal în anul 2014, pentru plata drepturilor salariale din data de 10.10.2014
fiind necesară suma de 92.000 lei.
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Hotărârea nr. 72 din 27 februarie 2013
privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per
elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care
se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza
costului standard per elev/preşcolar cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Suceava a avizat următoarea propunere privind redistribuirea sumelor între
unităţile de învăţământ, potrivit anexei la prezenta mapă.
3. Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, prin adresa nr.6.160 din 24.09.2014, solicită
rectificarea în minus cu suma de 100.000 lei, a articolului 20.02 Reparaţii curente, sumă cu care
va fi rectificată în plus secţiunea de dezvoltare.
II.

În cadrul secţiunii de dezvoltare propun următoarele rectificări:

1. Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, prin adresa nr.6.160 din 24.09.2014,
solicită rectificarea în plus cu suma de 100.000 lei, a articolului 71.01.30 “Alte active fixe” şi
adăugarea în cadrul Listei de investiţii la capitolul 65.02B „Lucrări noi - Centre bugetareÎnvăţământ” a unei noi poziţii „Anvelopare corp clădire şcoală veche” cu suma de 100.000 lei.
Dl Harşovschi solicită informații referitoare la un articol din presă - faptul că începând
cu data de 01.10.2014 serviciul de curățenie în municipiul Suceava va fi suspendat. Întreabă ce
face municipalitatea pentru ca sucevenilor să li se ridice gunoiul din fața blocului ca în orice oraș
civilizat.
Dl Primar consideră că este o informație eronată apărută în presă, potrivit datelor
oficiale, la data de 30.09.2014 bun de plată la Primărie pentru Rosal avem 4,3 miliarde lei. Avem
o dispută cu Rosalul referitor la numărul persoanelor la care se calculează taxa de salubritate,
Rosalul o calculează după listele electorale permanente, iar municipalitatea o calculează după
declarațiile de impunere depuse la Primăria municipiului Suceava, rezultă astfel o sumă care nu
este recunoscută de Primărie, acesta este motivul pentru care a fost prinsă suma de 5 milioane ca
rectificare în plus, iar dacă vor mai fi sume vor fi prinse în buget. Nu este o situație reală ci una
de conflict economic, sunt facturi refuzate la plată, suma pretinsă nu este justificată, iar situația
de conflict economic va fi clarificată în perioada următoare, în cursul acestei zile a fost dată
Rosalului suma de 2 miliarde lei.
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Dl Harşovschi întreabă dacă din 01.10.2014 nu sunt probleme iar gunoiul menajer va fi
ridicat.
Dl Primar precizează că din punctul de vedere al Primăriei municipiului Suceava nu este
niciun fel de problemă.
Dl Harşovschi consideră că pe lângă cheltuielile de funcționare din bugetul local al
municipiului Suceava trebuie realizate și investiții și întreabă dacă sunt prinse în buget sumele
necesare pentru amenajarea zonelor WI-FI în municipiul Suceava.
Dl Primar precizează că pentru aceste echipamente a fost prinsă în bugetul local al
municipiului Suceava încă de la începutul anului suma de 5 miliarde de lei vechi, dacă nu până la
data de 31.10.2014 la ultima rectificare pe linie de investiții această problemă va fi rezolvată.
Dl Harşovschi solicită ca aceste investiții noi promise în campania electoarlă să fie și
realizate nu doar prinse pe hârtie.
Dl Primar precizează că pentru realizarea de invetiții noi nu există cadrul legal, însă
municipalitatea continuă investițiile începute, respectiv Centrul Cultural Bucovina, reabilitare
străzi, Cetatea de Scaun a Sucevei, etc.
Se supune la vot proiectul de hotărare cu completările inițiatorului:
VOT: DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de
rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărare.
Se supune la vot proiectul de hotărare:
VOT: DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2014 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărare, iar în calitate de inițiator face următoarele
rectificări, astfel:
1. Şcoala Postliceală Sanitară Suceava, prin adresa nr.1227 din 24.09.2014, solicită următoarele
modificări în Lista de Investiţii, la capitolul C „Alte cheltuieli de investiţii”:
- rectificarea în minus cu suma de 2.000 lei, a poziţiei nr. 4 „Mobilier divers”;
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- rectificarea în plus cu suma de 2.000 lei, a poziţiei nr. 2 şi schimbarea denumirii acesteia
astfel „Braţ perfuzie multivenă adult 5 bc. ”.
2. În baza Legii 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii 273/2006 privind finanţele publice locale şi conform deciziei nr.169/2013, plafonul maxim
al cheltuielilor de personal aferent Municipiului Suceava pentru anul 2014 a fost stabilit de
ANFP Suceava prin adresa nr.62011 din 03.09.2014 la valoarea de 86.619.000 lei, din care
valoarea de 85.565.200 lei pentru “Bugetul Local” (cod 2A) şi valoarea de 1.053.800 lei pentru
„Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii sau parţial din venituri proprii” (cod 2G).
Având în vedere că pllafonul maxim al cheltuielilor de personal a fost stabilit conform legii, la
nivelul plăţilor de la 31 decembrie 2013, fără a se ţine cont de promovările din cursul anului
2014, de hotărârile judecătoreşti care în anul 2014 se restituie în procent mai mare decât cel din
anul 2013 (în anul 2013 procentul a fost de 10 % iar în anul 2014 de 25%) etc. sumele astfel
repartizate sunt cu mult sub necesarul fundamentat.
Până la aprobarea majorării plafonului cheltuielilor de personal, pentru a putea asigura,
pe 10 octombrie 2014, plata cheltuielilor salariale pentru personalul care contribuie la
întreţinerea bazinului de înot al Şcolii Gimnaziale nr.3, propun următoarele virări de credite, pe
trim IV, în cadrul titlului 10 “Cheltuieli de personal”, între Şcoala Gimnazială nr.3 şi Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentară Suceava anexate la prezenta mapă.
Se supune la vot proiectul de hotărare cu completările inițiatorului:
VOT: DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Alianţa
Sindicatelor din Învăţământ Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărare.
Dl Harşovschi remarcă faptul că în acest Consiliu Local chiar dacă nu are cele mai multe
investiții, este Consiliul Local cu cele mai multe asocieri făcute și speră ca aceastea să fie în
beneficiul municipiul Suceava.
Se supune la vot proiectul de hotărare:
VOT: DA – 19
NU – 1
ABȚ -1
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea zonei
centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat” şi a
cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
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Dl Primar precizează că acest proiect a mai fost discutat pe POR, a fost o șansă la un
moment dat ca din economiile care se făceau la economiile noastre să obținem această finanțare
de POR, din păcate licitațiile au întârziat foarte mult, banii de pe POR nu au mai fost accesați,
aceștia în cadrul Axei pe Programul Operațional Regional au fost redistribuiți la alte activități
gen proiecte școlare. Astfel în urma discuțiilor avute la Ministerul Dezvoltării am convenit să
promovăm acest proiect de finalizare a modernizării zonei centrale, de finalizare a modernizării
pietonalului până în fața Palatului Administrativ și a străzilor adiacente, să fie făcute pe bani de
la Ministerul Dezvoltării. Suma totală este de 10.373.577 din care de la Ministerul Dezvoltării
vin 95,3%, respectiv 9.876.383, cofinanțarea din partea Primăriei este de 4,7%, respectiv
110.463 euro. Proiectul a fost depus de ieri la Ministerul Dezvoltării, iar Hotărârea Consiliului
Local urmează a fi trimisă prin fax, pentru ca proiectul să fie declarat eligibil și semna acordul de
finanțare, este o finanțare multianuală ce se va desfășura în 2014 și 2015.
Dl Barbă întreabă dacă în această reabilitare s-a ținut cont de propunerea Președintelui
Consiliului Județean de a amenaja o scenă în zonă.
Dl Primar precizează că această propunere este o temă de discuție referitoare la
amplasare și oportunitate pentru dl arhitect Gorcea care a lucrat la reabilitarea zonei centrale.
Se supune la vot proiectul de hotărare:
VOT: DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Viceprimar Doroftei și dl Monacu solicită să fie învoiți.
Se votează prin ridicarea mâinii.
VOT: DA – 21
Dl Viceprimar Doroftei și dl Monacu sunt învoiți – sunt prezenți 19 consilieri locali.
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi
a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului
„Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi
iluminat” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărare.
Se supune la vot proiectul de hotărare:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Proiectare şi execuţie
campus şcolar la Liceul cu Program Sportiv Suceava”, cod SMS 52313 şi a cheltuielilor ce
revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
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Dl Primar prezintă proiectul de hotărare, o formalitate ce trebuie aprobată atât pentru
proiectul de la Liceul cu Program Sportiv cât și pentru cel de la Colegiul Național "Ștefan cel
Mare" pentru semnarea acordurilor de finanțare.
Se supune la vot proiectul de hotărare:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi
a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului
„Proiectare şi execuţie campus şcolar la Liceul cu Program Sportiv Suceava”, cod SMS
52313 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărare.
Se supune la vot proiectul de hotărare:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și
refuncționalizare sală de sport la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Județul
Suceava”, cod SMS 53082 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul
proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărare.
Se supune la vot proiectul de hotărare:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi
a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului
„Extindere, modernizare și refuncționalizare sală de sport la Colegiul Național „Ștefan cel
Mare” Suceava, Județul Suceava”, cod SMS 53082 - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărare, iar în calitate de inițiator face o rectificare, la
Bugetul cererii de finanțare, la cap. 4, 4.3 Dotări 99.606,41 și 4.4 Echipamente IT 13.599,89.
Se supune la vot proiectul de hotărare cu modificarea inițiatorului:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.
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PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 13 din Regulamentul de
vânzare a locuinţelor construite prin ANL, modificarea art. 2.2 şi abrogarea art. 4.2 din
Contractul de vânzare - cumpărare cu plata integrală, modificarea art. 2.2 şi abrogarea
art. 4.2 din Contractul de vânzare - cumpărare cu credit ipotecar, precum şi modificarea
promisiunii de vânzare, aprobate prin HCL nr. 335/19.12.2013 şi aprobarea contractului
cadru de vânzare – cumpărare cu plata în rate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărare.
Dl Harşovschi întreabă câte locuințe ANL au fost vândute până acum.
Dl Primar precizează că au fost vândute 9 locuințe ANL și se speră ca noua posibilitate
de vânzare în rate să crească numărul locuințelor vândute.
Dl Vornicu întreabă care este prețul pe metrul pătrat.
Dl Primar precizează că prețul este de 328 euro pe metrul pătrat.
Se supune la vot proiectul de hotărare:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcţii
pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava şi Direcţia Municipală
de Evidenţă a Persoanelor Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărare.
Dl Harşovschi întreabă dacă se mai pot face angajări.
Dl Primar precizează că poate fi angajată o persoană la fiecare persoană care pleacă,
posturile vacante 7/1 rămân vacanțe.
Dl Harşovschi amintește populației că acestea rămân blocate printr-o ordonanță.
Se supune la vot proiectul de hotărare:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 13 Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 9177/15.09.2014 înregistrată la
Primăria municipiului Suceava sub nr. 25.006/16.09.2014;
Dl Primar precizează că după finalizarea negocierilor cu S.C. Termonet, după jumătatea
lunii octombrie va convoca o ședință extraordinară pe tema termoficării și a solicitării de ajustare
a tarifului de transport și distribuție a energiei termice de către S.C. Termica S.A. Săptămâna
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următoare vor avea loc discuții informale, pe grupuri de consilieri locali pe acest subiect. Scopul
este de a da populației certitudinea că în această iarnă va fi căldură și apă caldă. Problema este
clară este o situație de blocaj între societatea de transport și distribuție și cea de producție a
energiei termice, primim amenințări din ambele părți, cei de la producție spun că în măsura în
care nu vor încasa banii nu pot fincționa mai departe, S.C. Termica S.A. spune că nu se închide
la costuri deoarece Consiliul Local nu a aprobat prețul mai mare solicitat, motiv pentru care
aceste dicuții trebuie reluate.
Dl Mocanu consideră că municipalitatea trebuie să ofere certitudine populației referitoare
la existența încălzirii și a apei calde, problema care se pune este cu cine se va realiza acest fapt.
Dl Primar consideră potrivită remarca d-lui. Mocanu.
Dl Seredenciuc întreabă cum decurg negocierile cu noua firmă care dorește să realizeze
distribuția.
Dl Harșovschi, ca membru în această comisie precizează că în cursul acestei zile la ora
11 este programată o ședință de negociere, din nefericire lucrurile cam stau pe loc, comisia nu sa mai întrunit de două săptămâni, chiar dacă a solicitat ca această comisie să se întâlnească și
zilnic dacă este necesar, s-au cerut anumite date atât din partea acelei societăți, personal a
solicitat în procesul verbal mențiunea pierderilor care se înregistrează printr-un studiu, iar
municipalitatea a solicitat să se negocieze pe preț. Se speră ca în ședința de azi să se dicute pe
preț și să se vină în Consiliul Local cu cele stabilite. Personal consideră că lucrurile bat pasul pe
loc, nu crede că se mai dorește această concesionare a serviciului dintr-o parte. Scopul
municipalității a fost menținerea unui preț la gigacalorie cât mai mic și mai corect pentru
populație, și nu consideră potrivită propunerea de majorarea a prețurilor în această fază a
negocierilor. Sunt discuții și pe forma contractului care poate fi negociată, speră să nu se ajungă
în această iarnă în situația în care societatea care prestează acest serviciu să intre în faliment, iar
pe fond de forță majoră municipalitatea să fie nevoită să dea acest serviciu altor operatori.
Dl Primar precizează că există o solicitare de majorare a prețului la transportul și
distribuția energiei termice din partea S.C. Termica S.A. Suceava, solicitare pe care o consideră
justificată, acest preț nu a mai fost modificat de mulți ani, prioritatea municipalității o constituie
asigurarea furinzării de agent termic locuitorilor. Referitor la negocierile purtate cu Termonet, la
ședința de astăzi este așteptat și dl. Bodea președintele S.C. Bioenergy Suceava, și va fi adusă o
ofertă finală. Nu este cazul să ne antepronunțăm, solicitarea S.C. Termica S.A. trebuie luată în
calcul, prețul nu a fost actualizat de foarte multă vreme, și ca atare nu trebuie dată o stare de
incertitudine populației că nu va fi furnizată căldură în această iarnă, cu un operator sau cu altul
oricum prețul la transport și distribuție trebuie majorat deoarece nu se închid costurile. Raportul
Comisiei de negociere după finalizare va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului
Suceava, toată lumea este interesată să rezolve cu celeritate această problemă și face apel la
Comisia de negociere să se întrunească ori de câte ori este nevoie pentru a se ajunge la un
răspuns până în jurul datei de 15 octombrie 2014 pentru a se cunoaște cu cine se va colabora în
această iarnă.
Dl Harșovschi aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că Comisia de negociere a
solicitat celor de la S.C. Termonet întâlniri mai dese, iar dumnealor au propus o întâlnire peste
14 zile, cu forța nu pot fi aduși.
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Dl Seredenciuc consideră că deși s-a făcut o centrală nouă în ideea de a scădea costurile
și cele plătite de Primărie și cele plătite de populație, vom avea de fapt o majorare a costurilor,
măcar cele plătite de Primărie.
Dl Primar precizează că în contextul în care prețul la transport și distribuție se va
majora, ne vom situa la nivelul sumei de 300 lei pe gigacalorie, preț pentru producție, transport și
distribuție și asigură că este unul dintre cele mai mici prețuri din țară. Amintește de calculele
făcute anul trecut pentru obținerea unei gigacalorii pe CAF – urile de la S.C. Termica S.A.,
respectiv aproximativ 700 lei pe gigacalorie.
Dl Seredenciuc precizează că proiectul realizării noii centrale a fost demarat tocmai
pentru ca Primăria să nu mai fie nevoită să subvenționeze energia termică, să se ajungă la prețul
de aproximativ 200 lei pe gigacalorie pe care să îl plătească populația fără a mai implica
Primăria în plata subvențiilor, în schimb în prezent aproape jumătate din prețul gigacaloriei este
subveționat de Primărie.
Dl Primar precizează că aceasta este situația actuală, trebuie realizată o separare foarte
clară în ceea ce privește acordarea subvenției pentru populație, se așteaptă avizul Consiliului
Concureței pentru a acorda subvenții populației într-un mod cât mai echitabil raportat la
veniturile realizate.
Dl Seredenciuc întreabă dacă acționariatul de la S.C Bioenergy Suceava și firma
Termonet este același.
Dl Primar precizează că acționarul majoritar la S.C. Termonet este S.C Bioenergy
Suceava.
Dl Mocanu remarcă modul lucrativ în care au decurs lucrările acestei ședințe a
Consiliului Local în care dl. Harșovschi nu a mai dorit să devină viceprimar, consideră că acest
război trebuie închis, iar în Consiliul Local al municipiului să se lucreze pentru cetățeni, pentru
că și Comisia care analizează situația S.C. Termica S.A. și ce trebuie de făcut mai departe devin
atât de stringente încât nu mai este loc de lupte sterile, cine este viceprimar, această situație
trebuie încheiată pentru binele cetățenilor. „Aţi fost aleşi 10 consilieri locali la PDL şi atâta timp
cât veţi face presiuni să mai luaţi alţii să nu mai vorbiţi de traseişti, dumneavoastră sunteţi cei
care doriţi să luaţi alţi consilieri locali în grupul PDL.”
Dl Harşovschi cere d-lui. Mocanu să-şi retragă cuvintele şi să nu mai dezinformeze,
“apelul nostru a fost clar consilierii locali care sunt membri PDL sunt membri PDL, care vor să
plece în altă parte e decizia fiecăruia, nu cred că cineva din Consiliul Local poate spune că a fost
forţat sau a fost rugat să vină într-un grup. Eu vă rog frumos să aveţi grijă dumneavoastră pentru
că dumneavoastră aţi căutat pe toată lumea şi i-aţi rugat să treacă la PLR, vă rog frumos, încă o
dată vorbim despre Termica şi şedinţa era liniştită până aţi luat dumneavoastră cuvântul.”
Se spune va lot punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate:
VOT: DA – 18
ABŢ - 1
Punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate a fost aprobat.
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PUNCTUL 14 Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 9.513/22.09.2014 înregistrată la
Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 211/22.09.2014;
Dl Primar prezintă conţinutul adresei prin care S.C. Termica S.A. solicită să i se
comunice un răspuns clar până pe data de 30.09.2014, însă situaţia urmează a fi rezolvată în jurul
datei de 15 octombrie 2014. Solicită Comisiei de negociere să se întrunească ori de câte ori este
nevoie, să vină cu un Raport în Consiliul Local, după care să se stabilească exact paşii ce trebuie
urmaţi. Mulţumeşte pentru remarca d-lui. Mocanu, apă caldă şi căldură va fi în această iarnă,
trebuie însă de văzut cu cine se va colabora pentru aceasta.
Dl Harsovschi asigură că atât consilierii locali membri în această comisie cât şi
persoanele desemnate din executiv doresc să se întâlnească, trebuie făcut însă apel la S.C.
Termonet pentru a lua parte la aceste şedinţe. Întreabă dacă cei de la S.C. Termica S.A. solicită
aceeaşi majorare de 197 lei sau dacă s-a modificat ceva.
Dl Primar precizează că S.C. Termica S.A. a solicitat majorarea preţului pentru transport
şi distribuţie la nivelul sumei de 197 lei. Consideră că trebuie purtate discuţii la nivelul
grupurilor de consilieri pentru clarificări, însă afirmă cu toată responsabilitatea că nimeni nu mai
prestează serviciul de transport şi distribuţie la preţul de 99 lei.
Dl Harsovschi precizează că în cadrul comisiei chiar dl. Vîrvara a solicitat preţul de 99
lei societăţii respective.
Dl Girigan consideră că această Comisie trebuie să facă toate demersurile pentru
încheierea negocierilor într-un timp cât mai scurt.
Dl Barbă amintește de caracterul confidenţial al fazei de negociere.
Dl Primar precizează că solicitarea S.C. Termica S.A. nu este o problemă nouă apărută,
desprea aceasta se discută de un an de zile. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru ca în
jurul datei de 15 octombrie 2014 să ştie exact cu cine, cum şi la preţ se va realiza furnizarea
agentului termic populaţiei municipiului Suceava.
Dl Harsovschi menţionează că preţul va fi aprobat în Consiliul Local al municipiului
Suceava.
Se spune va lot punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate:
VOT: DA – 16
ABŢ - 3
Punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate a fost aprobat.
Dl Barbă precizează că a găsit postată pe internet o notificare din partea S.C. Rosal
potrivit căreia începând cu data de 01.10.2014 aceasta nu va mai presta serviciul de salubrizare.
Dl Primar precizează că nu neagă această informaţie, de dimineaţă a purtat discuţii cu
reprezentanţii lor, a fost alocată o sumă de bani. Referitor la notificări, se înregistrează şi câte 20
de astfel de notificări pe an.
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Dl Arămescu aminteşte de o Adresă înregistrată la Primăria municipului Suceava acum 6
luni de zile de către comercianţii din Centrul Comercial Bazar prin care solicită realizarea
lucrărilor la hala 3. Având în vedere că urmează sezonul rece propune prinderea în bugetul local
a sumei necesare pentru realizarea acestor lucrări.
Dl Primar precizează că cunoaşte această problemă, pentru rezolvarea ei trebuie găsită
soluţia legală nu neapărat cea financiară.

Dl Harșovschi declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava din data de 30 septembrie 2014 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru
participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCIAN HARȘOVSCHI

SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC
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ANCUŢA GRĂMADĂ
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