ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 13 februarie 2013
Dl. Girigan Eugen preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr.
365/11.02.2013 pentru data de 13.02.2013, ora 14, 00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că lipsesc motivat consilierii locali : dl. Barba Niculai si Vornicu
Corneliu.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Viceprimar
Gavril Virvara , dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na Elisabeta Vaideanu -Director
economic, d-na Bujorean Violeta –sef serviciu acte administrative, relatii publice, circulatia si
pastrarea documentelor , dl Paul Iftimie-sef serviciu contencios administrativ , juridic din partea
mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai
Nou ;

Se supune la vot ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maxim
13.000.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie,
alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative-initiator Primarul
municipiului Suceava
2. Proiect de hotarare privind majorarea capitatului social al S.C. Termica S.A.-initiator
Primarul municipiului Suceava
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de restructurare , a Strategiei de
functionare a S.C. Termica S.A. si a Programului de functionare a capacitatilor
energetice din gestiunea S.C. Termica S.A. -initiatori consilierii locali : Grosar
Alexandru Cornel, Roibu Marcel Dan, Mocanu Vasile, Aramescu Adrian, Tataranu
Costel
VOT : Da-21 voturi
Punctul 1Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare
de maxim 13.000.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor
arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte
normative-initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : mentioneaza ca acest credit a mai fost aprobat o data in luna septembrie dar nu a
putut fi pus in practica, intrucat municipiul nu poate angaja credite pentru consum , dar intre
timp a fost adoptata Ordonanta nr.8 /2013 care modifica Codul Fiscal si care da posibilitatea
municipiului sa acceseze credite avantajoase de la Trezorerie cu o dobanda de 5,25% ( pe
piata libera dobanda este inre 12-13 %) , pe o perioada de 5 ani de zile si in limita gradului de
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indatorare .Acest credit va fi folosit pentru plata carbunelui care a fost consumat in aceasta
iarna . S.C. Termica SA are de achitat 30.000.000 lei furnizorului de carbune si este indicat
ca acest credit sa fie aprobat pentru ca societatea sa poata achita o parte din acesta datorie.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 2Proiect de hotarare privind majorarea capitatului social al S.C. Termica S.A.initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : la baza acestui proiect de hotarare sta o hotarare a Adunarii Generale a
Actionarilor si tinad cont de faptul ca situatia S.C. Termica SA este delicata din punct de
vedere financiar considera ca este bine sa se echilibreze situatia financiara cu suma de
10.000.000 lei majorare de capital social in asa fel incat sa poate fi asigurata apa calda
pentru perioada urmatoare . Trebuie purtate discutii si cu cei de la S.C. Adrem care au
responsabilitatea asigurarii apei calde incepand cu data de 9 mai 2013 , dar cu siguranta mai
trebuiesc bani pentru a putea depasi iarna . Precizeaza ca S.C. Termica S.A. nu se va inchide ,
raman in continuare sa functioneaza cele 2 CAF-uri , ramane si transportul si distributia la
S.C. Termica S.A.
Comisia de tineret -discutii in plen , celelate cimisii de specialitate au avizat favorabil
proiectul de hotarare
Dl. Girigan : precizeaza ca toate proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi au fost
dezbatute in aceste zile atat in cadrul grupurilor de consilieri cat si in cadrul comisiilor .
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 3Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de restructurare , a
Strategiei de functionare a S.C. Termica S.A. si a Programului de functionare a
capacitatilor energetice din gestiunea S.C. Termica S.A. -initiatori consilierii locali :
Grosar Alexandru Cornel, Roibu Marcel Dan, Mocanu Vasile, Aramescu Adrian,
Tataranu Costel
Dl. Mocanu : incepand cu sfarsitul anului trecut au evoluat in cadrul dezbaterilor Adunarii
Generale a Actionarilor si Consiliilor de Administratie mai multe variante de restructurare
care au fost racordate cu sindicatele pornind de la ceea ce s-a aprobat in anii anteriori ca parte
de producere si furnizare a energiei termice pentru perioada urmatoare sa fie relocata la
centrala de cogenerare a S.C. Adrem . Precizeaza ca S.C. Termica S.A. in afara de partea de
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productie are si partea de transport , distributie si furnizare pentru fiecare apartament .Aceasta
parte va ramane si va fi eficientizata , programul de restructurare prezentat continand de fapt
modul de trecere in perioada urmatoare de la productie, transport si furnizare la transport si
furnizare . Urmeaza ca partea de transport si furnizare sa fie eficientizata pentru a reduce
pierderile . Mentioneaza ca si in anii anteriori parte din puncte termice au fost
retehnologizate .
Dl. Girigan : in planul de restructurare sunt prevazute si existenta in continuare a celor 2
cazane de abur fortat care reprezinta rezerva calda a municipiului in situatia in care intra in
functiune centrala de la S.C. Adrem
Dl. Grosar : precizeaza ca sunt si doua cazane de abur industrial si un boiler de 15 giga la
centrala termica 2 .
Aminteste ca municipiul Suceava a avut parte de un confort termic pe care putine orase le-au
avut si perioadele de intrerupere a apei calde au fost doar pe perioada reviziilor anuale , dar
toate aceste eforturi s-au facut cu cheltuieli foarte mari . Planul de restructurare prezentat
depinde si de bunavointa populatiei , a celor care beneficiaza de acest confort termic pentru a
intelege ca plata acestor servicii trebuie achitata . Astfel incasarile din luna ianuarie au crescut
si acestea nu trebuie sa se opreasca aici intrucat populatia este parte a planului de restructurare
propus . Incetinirea ritmului de incasare duce la imposibilitatea functionarii planului de
restructurare.
Dl. Harsovschi : este de parere ca salariatilor care vor fi disponibilizati trebuie sa li se
respecte contractul de munca si trebuie avut grija ca acest lucru sa se intample
la punctul 2 -functionarea cu hidrocarburi -actualizarea pretului de producere , transport si
distributie a energiei termice la 570 lei /calorie in sezonul de vara . Intrebarea este cine va
suporta costul acestei gigacalorii
Dl. Dumitrescu : mentioneaza ca acesta este pretul unitar , dar consumul in perioada de vara
este redus , prin urmare efortul financiar la nivelul unui apartament este in suma de 30-40
lei .Fata de situatia actuala cand se plateste foarte putin este o cheltuiala , dar nu foarte
mare .Se cauta si alte solutii inclusiv participarea partenerului din contractul de concesiune .
Dl. Harsovschi : mentioneaza ca grupul PDL va sustine acest proiect si ca acesti salariati sa
primesca salariile compensatorii care le revin .
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Dl. Primar : precizeaza ca sedinta ordinara a lunii februarie va avea loc in data de 28
februarie , urmand ca la incepurul lunii martie sa fie convocata o sedinta extraordinara pentru
aprobarea Bugetului municipiului Suceava pe anul 2013 .
Dl. Girigan , presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor
prezenti pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
GIRIGAN EUGEN

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN
INTOCMIT
ROMEGA DELIA
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