ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 31 mai 2012
Dl Seredenciuc – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local
al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1.598/25.05.2012, pentru data de 31.05.2012,
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, d-na. Doiniţa Nela Cocriş întârzie, iar dl. Daniel
Drăgoi lipseşte motivat.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu,
d-na. Cerasela Prelipceanu, dl. Florin Cerlincă, dl. Mihail Jitariuc, d-na. Violeta Bujorean – Şef Serviciul acte
administative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na. Camelia Damian – Şef Serviciul
patrimoniu, d-na. Mirela Dziubinschi – Şef Serviciul resurse umane, d-na Mirela – Rodica Sofian – Nicoară – şef
Biroul buget, d-na Carmen Corduş – Şef Serviciul financiar, contabilitate, d-na. Xenia Bodor – Şef Serviciul
urbanism, dl. Mihai Hanceriuc – Şef Serviciul asociaţii de proprietari, Mihaela Siretean – consilier Biroul finanţare
învăţământ preuniversitar de stat.
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dl Seredenciuc – prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 26.04.2012;
Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru Bugetul General al
municipiului Suceava şi a situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2011 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din fondul de rezervă al Bugetului Local al
municipiului Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii
„Reabilitare şi extindere reţea de alimentare cu apă str. Gării (prelungire spre depou) Iţcani - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii între Municipiul Suceava şi Universitatea
„Ştefan cel Mare” în vederea realizării proiectului „Reabilitare sistematizare pe verticală şi amenajări
exterioare campus universitar” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1(1) şi anexei la HCL nr. 103/26.03.2012 privind aprobarea
numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic solicitant Zettel
Iohann - Petrică - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului
Suceava dl. Viorel Seredenciuc;
Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală a Domeniului Public iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Proiect de hotărâre privind transformarea unui post contractual în statul de funcţii al Direcţiei
Administraţia Pieţelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Diverse;
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VOT : DA – 21
Ordinea de zi iniţială a fost aprobată.
Dl Seredenciuc – prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi Cererea privind concediul de odihnă a
Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi supune la vot:
1. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Profesioniştilor” Colegiului
Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia Iţcani I – Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
VOT : DA – 21
Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.
PUNCTUL 1 Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 26.04.2012;
Se supune la vot procesul verbal:
VOT : DA – 21
Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 26.04.2012 a fost aprobat.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru Bugetul General
al municipiului Suceava şi a situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2011 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
A venit d-na. Cocriş – sunt prezenţi 22 de consilieri locali.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 14
NU – 2
ABŢ - 6
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul
2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv la Cap. Venituri este o sumă de 938.000 lei, din care,
cea mai mare sumă de 600.000 lei provine de la Consiliul Judeţean şi reprezintă contribuţia acestuia la realizarea
Centrului pentru susţinerea tradiţiilor populare, celelalte sume provin din impozite, taxe, vânzări de bunuri. La
Cheltuieli în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere, religie”, respectiv în cadrul subcapitolului 67.02.50 „Alte
cheltuieli în domeniile culturii, recreerii şi religiei” se rectifică în plus art. 59.12 „Susţinerea cultelor” cu suma de
100.000 lei şi se rectifică în minus cu aceeaşi sumă art. 59.22 „Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social – cultural”.
Tot la cheltuieli se regăsesc sume pentru autorităţile executive, sume relativ mici pentru încălzit, poştă,
telecomunicaţii; la Cap. Domeniul public – o sumă de 150.000 lei de la administrare străzi se mută în cadrul
aceluiaşi capitol la sistematizare rutieră. Sunt de asemenea nişte rectificări între capitole, respectiv suma de
300.000 lei de la Salarii de bază va fi folosită temporar pentru plata chetuielilor ocazionate de organizarea
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alegerilor locale şi va fi restituită de Prefectură în cadrul lunii iulie. La partea de investiţii în zona Gării Iţcani este
necesară extinderea racordului de apă la 27 de locuinţe, respectiv suma de 71.600 lei. La lucrări noi este prevăzut
un studiu de fezabilitate în zona Aleea Dumbrăvii pentru extinderea iluminatului public pe unele străduţe mai
mici din această zonă.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre
Dl Donţu propune în sensul celor prezentate de dl Primar, alocarea sumei de 100.000 lei Parohiei „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” Iţcani, pentru refacerea bisericii, costul total potrivit documentaţiei depus este de 500.000
lei.
Dl Primar susţine amendamentul d-lui. Donţu, astfel în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere,
religie”, respectiv în cadrul subcapitolului 67.02.50 „Alte cheltuieli în domeniile culturii, recreerii şi religiei” se
rectifică în plus art. 59.12 „Susţinerea cultelor” cu suma de 100.000 lei şi se rectifică în minus cu aceeaşi sumă
art. 59.22 „Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social – cultural”.
Se supune la vot amendamentul d-lui. Donţu:
VOT : DA – 22
Amendamentul a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat:
VOT : DA – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din fondul de rezervă al Bugetului
Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune repartizarea sumelor din fondul de rezervă,
respectiv suma de 400.000 lei pentru organizarea alegerilor locale, respectiv indemnizaţii, dotări, protocol şi
prezentare; suma de 150.000 lei trece de la reparaţii străzi la administrare străzi şi sistematizare rutieră, sumă ce
din punct de vedere contabil trebuie trecută prin fondul de rezervă; 128.000 lei alocaţi Colegiului Naţional „Spiru
Haret”.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului
de investiţii „Reabilitare şi extindere reţea de alimentare cu apă str. Gării (prelungire spre depou) Iţcani 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 – 22
Hotărârea a fost adoptată.
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PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii între Municipiul Suceava şi
Universitatea „Ştefan cel Mare” în vederea realizării proiectului „Reabilitare sistematizare pe verticală şi
amenajări exterioare campus universitar” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre cu menţiunea că suma ce se intenţionează a fi participarea
municipalităţii este de 1,5 mil lei.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Vornicu menţionează că acest proiect a fost iniţial iniţiativa USL, nu este un plagiat pentru că nu a
fost depus un proiect concret în acest sens, susţine realizarea acestui proiect pentru că reprezintă un beneficiu
pentru universitate, „urmând ca viitorul consiliu local şi viitorul primar dl. Băişanu să ducă la îndeplinire şi
detaliile care vor fi stabilite”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1(1) şi anexei la HCL nr. 103/26.03.2012 privind
aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic
solicitant Zettel Iohann - Petrică - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul
municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală a
Domeniului Public - 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:
VOT : DA – 22
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Seredenciuc supune la vot solicitarea de învoire a d-lui. Iordache.
VOT : DA – 22
Dl Iordache a fost învoit, sunt prezenţi 21 de consilieri locali.
Dl Primar îi mulţumeşte d-lui. Iordache pentru buna colaborare de pe parcursul ultimelor două madate.
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind transformarea unui post contractual în statul de funcţii al
Direcţiei Administraţia Pieţelor - 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.
Dl Seredenciuc propune discutarea punctelor de pe ordinea de zi suplimentară, cererea de concediu a
Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi apoi punctul Diverse.
VOT : - 21
Propunerea a fost aprobată.
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Profesioniştilor”
Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” 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:
D-na. Ionescu a greşit – se reia votul:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia Iţcani I – Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
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Dl Primar prezintă spre informare cererea sa privind concediul de odihnă în perioada următoare:
S-a luat act de cele prezentate.
PUNCTUL 11 Diverse.
11.1. Dl Primar mulţumeşte tuturor consilierilor locali pentru buna colaborare, pentru seriozitatea şi
profesionalismul de care s-a dat dovadă în mandatul 2008 – 2012, toţi aleşii locali şi-au făcut datoria faţă de
comunitatea pe care o reprezintă, acest Consiliu Local şi-a pus amprenta asupra oraşului Suceava în ceea ce
priveşte marile proiecte de modernizare, disensiunile ivite au fost unele constructive. Urează succes tuturor celor
implicaţi în competiţiile electorale.
11.2.

Dl Viceprimar Seredenciuc mulţumeşte pentru colaborare şi urează succes în alegeri.

11.3. Dl Bosancu - „aş da un pic timpul înapoi să vă spun că în anul 2000 în calitate de proaspăt
consilier local, cu o voce tremurândă ca şi acum, am jurat să apăr interesele municipiului Suceava şi în mod special
cele ale cetăţenilor din cartierul Burdujeni, în care locuiam şi atunci şi locuiesc şi acum. Din ce mi-am propus
atunci, singurul lucru care nu s-a realizat a fost intrarea cartierului Burdujeni în spaţiul Schengen înaintea
municipiului Suceava, însă nu suntem departe. Mi-am propus atunci să realizăm o microprimărie, să avem apă şi
canalizare în Burdujeni Sat, să fie finalizată str. Amurgului, să avem străzi asfaltate, staţii de autobuz, o linie de
maxi taxi, modernizare şi asfaltare de drumuri”. Începând cu anul 2000 împreună cu ceilalţi consilieri locali şi
executivul Primăriei municipiului Suceava s-au realizat mare parte din aceste propuneri, însă în cartierul Burdujeni
Sat mai sunt multe lucrări de făcut care rămân în sarcina consiliului local viitor. Dintre investiţiile care necesită
realizare este modernizarea Şcolii generale din Burdujeni Sat, şcoală unde condiţiile au rămas la nivel de sat şi nu
la nivel de cartier al unui municipiu. „În ultima mea zi de consilier local mă laud pentru că am înţeles că în politică
dacă nu te lauzi nu exişti – am înfiinţat echipa de fotbal Rapid CFR, echipă fanion a municipiului. Mulţumesc
celor cu care am colaborat pentru ajutorul pe care mi l-au acordat în privinţa realizărilor menţionate şi urez noului
consiliu local succes şi continuarea lucrurilor bune, sperăm ca municipiul Suceava să devină un oraş fanion al ţării
noastre. Mulţumesc mult.”
Dl Primar le mulţumeşte personal consilierilor locali şi îi felicită.

Dl Seredenciuc declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din
data de 31 mai 2012 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VIOREL SEREDENCIUC

SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC

ÎNTOCMIT
GRĂMADĂ ANCUŢA
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