
                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 24 noiembrie 2011 

Dl.Caşu – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 3152/18.11.2011 pentru data de 
24.11.2011, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că sunt 
prezenţi 22 consilieri locali, dl Viorel Seredenciuc lipsind motivat.

La  şedintă  participă:  dl.  Primar  Ion  Lungu,  dl.  Viceprimar  Lucian  Harşovschi,  dl.  Secretar  al  
municipiului Ioan Ciutac, d-na Narcisa Marchitan – director Direcţia de asistenţă socială,dl. Cerlincă  
Florin  –  director  Direcţia  generală  tehnică  şi  de  investiţii,  dl.  Mihail  Jitariuc  –  director  Direcţia  
Patrimoniu şi Protecţia Mediului, d-na Prelipcean Cerasela – director  Direcţia urbanism, amenajarea 
teritoriului şi cadastru, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios, administrativ, juridic, d-na Amariei  
Ileana – şef Serviciu autorizare activităţi comerciale şi organizare activităţi culturale, Nicolescu Viorica  
– şef Serviciu fiscalitate persoane juridice, d-na Camelia Damian – şef Serviciul patrimoniu, d-na Bodor  
Xenia  - şef Serviciu urbanism şi amenajarea teritoriului, d-na Sofian Nicoară Mirela Rodica – consilier 
Biroul buget, d-na Carmen Corduş – şef Serviciul financiar-contabilitate, d-na Lorena Mureşan – Şef 
Biroul  evidenţa  şi  administrarea  imobilelor  de locuit,  d-na Mihaela  Sireteanu – şef  Biroul  finanţare  
învăţământ  preuniversitar  de  stat,  d-na  Bujorean  Violeta  –  şef  Serviciu  acte  administrative,  relaţii  
publice,  circulaţia şi  păstrarea documentelor,din partea  mass-media  participă: dl.  Cosmin Romega -  
Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iaşi, dl.  
Dan Pricope – Obiectiv de Suceava.

Dl. Caşu, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei:

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 27.10.2011 şi din 
data de 07.11.2011.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 
2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

4. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de asociere între Municipiul Suceava şi 
SC Iulius Mall Suceava în vederea susţinerii manifestărilor cultural-artistice din Municipiul 
Suceava care se vor desfăşura în parcarea Iulius Mall în perioada 23-31.12.2011 „Săptămâna 
Magică” şi cu ocazia Revelionului 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

5. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea sprijinului  financiar  pentru  Parohia „Schimbarea  la 
Faţă” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012 – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

7. Proiect de hotărâre privind tarifele de închiriere aplicabile începând cu anul 2012 – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activităţii 
de  producere,  transport  şi  distribuţie  pentru  consumatorii  de  energie  termică  în  sistem 
centralizat începând cu anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL nr.218 din 27 octombrie 2011 privind 
aprobarea participării  Municipiului  Suceava la realizarea proiectului  „Perlele  medievale  – 
Hotin,  Soroca,  Suceava”  co-finanţat  de  Uniunea  Europeană  în  cadrul  Programului 
Operaţional  Comun ENPI CBN „România  – Ucraina-  Republica  Moldova 2007-2013” – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Acordului  de  Parteneriat  încheiat  între  Municipiul 
Suceava şi  Organizaţia  Salvaţi  Copiii  –  Filiala  Suceava – iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava.
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiată între Municipiul 
Suceava  şi  Organizaţia  Centru  Diecezan  Caritas  –  Iaşi–  iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul 
proprietatea  municipiului  Suceava  –  domeniul  privat  –  iniţiatori  Primarul  municipiului 
Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unor parcele de teren în suprafaţă de 1424 mp aferent 
blocurilor ANL din zona Metro, din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul 
privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

14. Proiect  de  hotărâre  privind  completarea,  modificarea  precum  şi  eliminarea  unor  bunuri 
imobile  cuprinse în anexa la  HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor  imobile  ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare 
– iniţiator Primarul municipiului Suceava.

15. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.227  din  27.10.2011  privind  aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a două parcele de teren situate în Suceava, B-dul Ana Ipătescu 
fn respectiv str.Calea Burdujeni fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

16. Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  şi  stabilirea  preţului  pentru  concesionarea  fără 
licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Octav Băncilă nr.4 
– iniţiator Primarul municipiului Suceava.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea prin 
licitaţie publică a unei parcele de teren în municipiul Suceava b-dul 1 Decembrie 1918 fn – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului  pentru concesionarea fără licitaţie publică a 
unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str.Oituz nr.19, bl.M5, sc.A, respectiv 
str.Nicolae  Iorga  nr.10  în  vederea  extinderii  unor  imobile  de  locuit  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

19. Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  „Cetăţean  de  Onoare  al  municipiului 
Suceava”,  unor  personalităţi  marcante  din  domeniul  medical  din  municipiul  Suceava  – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

20. Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  autorizaţiilor  taxi  pentru  realizarea  serviciului  de 
transport  persoane  în  regim  de  taxi  –  iniţiatori  Primarul  municipiului  Suceava  şi 
Viceprimarul municipiului Suceava Harşovschi Lucian.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces 
la o locuinţă realizată prin programul ANL, refăcută în condiţiile art.15 alin.9 pct.a din HG 
nr.165/1998 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile  de Administraţie ale 
centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava.

23. Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea,  în  condiţiile  legii,  a  statului  de  funcţii  pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava.

24. Raportul  de  evaluare  nr.32.318/27.10.2011  al  comisiei  de  evaluare  privind  atribuirea 
autorizaţiilor taxi.

25. Informarea Biroului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit nr.34.149/18.11.2011.
26. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 22 voturi

Ordinea de zi a fost aprobată.
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Ordine de zi suplimentară.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi proiectului „Închiderea în condiţii de siguranţă a depozitului de zgură 
şi cenuşă al SC Termica S.A. Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

2. Proiect de hotărâre privind aplicarea în cadrul „Programului privind refacerea siturilor 
contaminate  istoric”,  finanţat  de  Administraţia  Fondului  pentru  Mediu  a  proiectului 
„Închiderea în condiţii de siguranţă a depozitului de zgură şi cenuşă al S.C. TERMICA 
S.A. Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Încercăm să fie cât mai puţine puncte pe ordinea suplimentară însă acum este vorba de o  
urgenţă. În conformitate cu directivele europene şi cu H.G. nr.349/2005 avem obligaţia să închidem în  
condiţii de siguranţă depozitul de zgură şi cenuşă de la SC Termica SA Suceava. Proiectele pentru fondul  
de mediu se pot depune până pe data de 2 decembrie şi din păcate s-a întârziat cu studiul de fezabilitate 
făcut de către cei de la Termica. Conform ghidului de întocmire a acestor proiecte pe fond de mediu  
autorităţile locale pot depune aceste proiecte. Aşa cum reiese din raport şi expunerea de motive avem o  
problemă majoră la groapa de zgură şi cenuşă de la Termica Suceava acolo fiind depozitate aproximativ 
4000 tone de zgură şi se poate produce oricând un accident ecologic. Proiectul este finanţat în proporţie 
de 90% de către Administraţia Fondului de Mediu prin Ministerul Mediului iar 10% de către Primăria 
Municipiului Suceava. Pe ordinea de zi suplimentară sunt două proiecte legate de acest subiect în primul 
proiect fiind vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici care se ridică la aproximativ 90 miliarde  
de lei vechi iar cel de al doilea proiect prevede depunerea proiectului pe „Programul privind refacerea 
siturilor contaminate istoric” finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu.
Dl.Donţu: Vreau să vorbesc de lipsa de transparenţă a SC Termica SA în a pune la dispoziţie informaţii  
consilierilor locali. Am discutat telefonic cu directorul de la SC Termica SA cu privire la solicitarea de a 
primi câţiva consilieri la societate „pentru a vedea elementele de nelegalitate”, solicitare ce a fost prinsă şi  
într-un proiect de hotărâre în Consiliul Local iar în plenul Consiliului Local s-a spus că vom fi primiţi la  
Termica şi nu este nevoie de o hotărâre în acest sens însă în urma discuţiei cu dl. director mi s-a spus să  
fac în scris solicitarea. Vreau să vă rog să îi transmiteţi d-lui director că, conform legii, consilierii locali  
pot  să se informeze  cu privire  la  activitatea SC Termica SA deoarece Municipiul  Suceava este  unic  
acţionar acolo. 
Dl.Primar: La Termica sunt organisme de conducere, AGA în care aveţi şi un reprezentant deci nu este  
nimic de ascuns dar nu cred că este corect ca 3 consilieri să meargă în control la Termica pentru că este  
Curtea de Conturi, Garda Financiară, DNA, Consiliul Local, Consiliul de Administraţie pentru a face  
controale.  Aveţi  acces  total  la  documente  mai  ales  că  aveţi  membri  în  AGA  şi  în  Consiliul  de  
Administraţie, dar nu mi se pare legal ca 3 consilieri să meargă în control la Termica.
Dl.Donţu: Nu a fost vorba să mergem în control ci să ne informăm. Până în momentul în care nu ne veţi 
permite să ne informăm în legătură cu Termica noi nu vom mai vota proiecte de hotărâre ce au legătură  
cu societatea de termoficare. 
Dl.Primar: Dl.Iordache este reprezentant în AGA şi vă poate pune la dispoziţie toate proiectele.
Dl.Donţu: Eu vorbesc despre informarea unui grup de consilieri, în legătură cu nişte fapte petrecute la  
Termica cu privire la activităţi executive, pentru a putea lua decizii cu privire la societatea de termoficare.
Dl.Primar:  Faceţi o cerere scrisă în care specificaţi exact documentele pe care le solicitaţi pentru a vă fi  
puse la dispoziţie. Toate hotărârile au fost discutate şi dezbătute în Consiliul Local.
Dl.Tătăranu: Vreau să vă informez că în ultima şedinţă AGA dl.  director de la Termica a informat  
membrii  despre solicitarea d-lui Donţu şi s-a convenit ca dl.Donţu să solicite în scris punctele asupra  
cărora doreşte să fie informat şi să i se pună la dispoziţie documentele pe care le solicită.
Dl.Iordache: Îmi  pare rău că am ajuns la aceste discuţii.  În şedinţa AGA de la Termica s-a luat  în 
discuţie propunerea d-lui director ca, consilierii să facă o solicitare scrisă şi eu personal am fost împotriva 
acestui lucru pentru că am avut în vedere Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local 
în care este prevăzut că, consilierii au dreptul la informări, au dreptul de a participa la „viaţa internă” a 
societăţii care se află în subordinea Municipiului Suceava. Eu cred că este normal ca activitatea ce se 
desfăşoară fie la Termica, fie la TPL, să fie o activitate transparentă şi cred că „în spiritul acestei sintagme 
de transparenţă” să avem şi noi atitudini normale. 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară:
VOT : Da - 22 voturi

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

3



Amendament dl.Onofrei-Răileanu: Să se discute întâi ordinea de zi suplimentară şi apoi ordinea de zi 
propriu-zisă.

Se supune la vot amendamentul d-lui Onofrei-Răileanu:
VOT : Da – 21 voturi

      Abţ – 1 vot
Amendamentul a fost aprobat.

Punctul  1  pe  ordinea  de  zi  suplimentară.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea 
Studiului  de  Fezabilitate  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  proiectului 
„Închiderea în condiţii de siguranţă a depozitului de zgură şi cenuşă al SC Termica S.A. 
Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este  vorba  de  indicatorii  tehnico-economici  fundamentaţi  în  baza  studiului  de 
fezabilitate.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi     

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  2  pe  ordinea  de  zi  suplimentară.  Proiect  de  hotărâre  privind  aplicarea  în 
cadrul  „Programului  privind  refacerea  siturilor  contaminate  istoric”,  finanţat  de 
Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului „Închiderea în condiţii de siguranţă a 
depozitului  de  zgură  şi  cenuşă  al  S.C.  TERMICA  S.A.  Suceava”  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de aprobarea depunerii proiectului la Administraţia Fondului pentru Mediu pentru 
închiderea depozitului de zgură şi cenuşă la SC Termica SA Suceava.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi     

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 
27.10.2011 şi din data de 07.11.2011.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.

Dl.Caşu: La pag.14 din procesul verbal este trecut că se fac propuneri pentru numirea unui alt preşedinte  
şi este numit dl.Caşu deşi mai jos este trecut că se face propunerea şi vă rog să corectaţi pentru că se  
desemnează nu se numeşte.

Se supune la vot punctul 1. 
VOT : Da-22 voturi

Punctul 1 a fost aprobat. 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava 
pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este  vorba  în  primul  rând  de  o  sumă  în  plus  de  13.734.000  lei  pentru  societatea  de  
termoficare  pentru  stingerea  datoriilor  scadente  la  Termica  primită  printr-o  Hotărâre  de  Guvern.  De  
asemenea se rectifică în plus cu suma de 364.000 lei fundamentată pe creşterea încasărilor la impozitul pe 
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profit  de  la  agenţii  economici,  impozitul  pe  veniturile  din  transferul  proprietăţilor  imobiliare,  taxe 
judiciare de timbru şi alte taxe de timbru şi subvenţii de la bugetul de stat. La cheltuieli avem 13.370.000 
lei pentru Termica pentru achitarea plăţilor restante la societatea de termoficare, la Autorităţile executive  
o sumă de 119.000 lei pentru „Prime asigurare non-viaţă” fiind vorba de asigurarea autobuzelor de la  
Societatea de  Transport Public Local care sunt cumpărate de Primărie, 90.000 lei pentru bunuri şi servicii 
în Primărie şi 25.000 lei pentru materiale de întreţinere şi funcţionare a Primăriei. Cu ocazia sărbătorilor  
de iarnă pentru Orăşelul Copiilor – Săptămâna Magică şi Revelion 2012 se rectifică în plus cu suma de 
100.000 lei pentru domeniul culturii, recreerii şi religiei. 
Vreau să mai fac o modificare la proiect astfel :
    La venituri: 

Prin adresa nr. 62483/23.11.2011 primită de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava ni 
s-a comunicat că prin HG. nr. 1115/2011 şi OUG nr. 96/2011 s-a aprobat pentru municipiul Suceava  
suplimentarea  subcapitolului  11.02.02  « Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea  cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor » cu suma de 4.320.000 lei, din care suma 
de 4.236.000 lei este destinată finanţarării cheltuielilor de personal din învăţământ pentru luna noiembrie, 
iar suma de 84.000 lei este destinată finanţarării asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav,  
inclusiv indemnizaţiile lunare.
     La cheltuieli: 

 Prin adresa nr. 62483/23.11.2011 primită de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava ni  
s-a comunicat că prin HG. nr. 1115/2011 şi OUG nr. 96/2011 s-a aprobat pentru municipiul Suceava  
rectificarea în plus cu suma de 4.320.000 lei, astfel:

- cu suma de 4.236.000 lei, în cadrul capitolului 65.02 « Învăţământ », a titlului 10 “Cheltuieli de 
personal”, respectiv a alineatului 10.01.01  “Salarii de bază”: 

- cu suma de 84.000 lei în cadrul capitolului 68.02 « Asigurări şi asistenţă socială », respectiv în 
cadrul  subcapitolului  68.02.05.02  « Asistenţă  socială  în  caz  de  invaliditate »,  a  alineatului  57.02.01 
“Ajutoare sociale în numerar”. 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi    

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  2011 – iniţiator Primarul 
municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de unităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii. Şcoala Generală nr.8  
solicită rectificarea unor sume de bani pentru bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare.

Şi la acest proiect am de făcut un amendament.   Prin adresa nr.817 din 23.11.2011 Grădiniţa cu 
program prelungit nr.16  “1,2,3” ne solicită rectificarea în plus a bugetului din venituri proprii cu  
suma de 55.503 lei astfel:
La venituri:

- articolul 33.10.14 “Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine” se 
rectifică cu suma de 55.503 lei;
     La cheltuieli: 
           - articolul 20.03.01 “Hrană pentru oameni” se rectifică cu suma de 55.503 lei.

Menţionăm că suma de 55.503 lei cu care propunem să se rectifice bugetul din venituri proprii al  
Grădiniţei  cu  program  prelungit  nr.16  -1,2,3-,  a  fost  încasată  în  plus  faţă  de  bugetul  anului  2011, 
reprezentând contribuţia elevilor  pentru  cămin  şi  va fi  folosită în lunile noiembrie-decembrie 2011 
pentru a se asigura hrana preşcolarilor de la această gradiniţă.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21voturi

         Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată. 
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Punctul  4.  Proiect  de  hotărâre  privind  încheierea  contractului  de  asociere  între 
Municipiul Suceava şi SC Iulius Mall Suceava în vederea susţinerii manifestărilor cultural-
artistice din Municipiul Suceava care se vor desfăşura în parcarea Iulius Mall în perioada 
23-31.12.2011 „Săptămâna Magică” şi  cu ocazia  Revelionului  2012 – iniţiator Primarul 
municipiului Suceava.

Dl.Primar:Este vorba de asocierea dintre Primăria Municipiului Suceava şi Iulius Mall datorită faptului 
că  zona centrală  este  în construcţie şi  nu putem organiza acolo Revelionul  şi  Săptămâna Magică de 
Crăciun şi ca atare dorim să facem această asociere cu Iulius Mall cu o contribuţie egală de 50.000 lei  
fiecare  parte.   În  măsura  în  care  d-voastră  veţi  fi  de  acord  vom demara  acţiunile  de  desfăşurare  a 
Săptămânii Magice şi a Revelionului. 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Donţu: De ce aţi ales ca locaţie Iulius Mall şi nu aţi ales o altă locaţie?
Dl.Primar: Apreciez  toţi  investitorii  care  au  venit  în  Suceava  însă  am ales  această  locaţie  datorită 
poziţionării şi a faptului că parcarea este foarte mare şi nu deranjează circulaţia. 
Dl.Donţu: Eu vă solicit să faceţi o achiziţie publică privind participarea la aceste activităţi şi poate sunt  
alte oferte mai bune.
Dl.Secretar: În acest caz sau se supune proiectul la vot fără modificări sau dl.Primar retrage proiectul caz  
în care trebuie să veniţi cu un alt proiect. 
Dl.Primar: Nu este o problemă retragerea proiectului dar din păcate nu mai avem timp să facem alt 
proiect şi nu cred că este important cu cât vine investitorul pentru că în contract este prevăzută suma  
minimă dar dacă acesta doreşte să aloce mai mulţi bani nu este nici o problemă dar Primăria municipiului 
nu alocă decât 50.000 lei. 
Dl.Caşu: În contractul de asociere la contribuţia părţilor este contribuţia Municipiului Suceava 50.000 lei 
iar contribuţia Iulius Mall tot 50.000 lei plus organizarea manifestărilor ce se vor derula cu acest prilej.  
Deci organizarea manifestărilor ar putea costa încă 50.000 lei.
Dl.Primar: Noi dăm 50.000 lei iar Iulius Mall minim 50.000 lei dar ei pot da şi mai mult. Pentru a nu 
mai  fi  discuţii  o  să  venim  cu  o  informare  post-eveniment  în  Consiliul  Local  cu  suma  totală  a 
evenimentelor.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  sprijinului  financiar  pentru 
Parohia „Schimbarea la Faţă” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de Parohia „Schimbarea la Faţă” care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Specială.  
Au solicitat un sprijin financiar pentru lucrările interioare şi în ideea că aşa cum am ajutat toate bisericile 
în măsura în care sunteţi de acord să acordăm acest sprijin

Comisia turism, tineret şi sport nu se pronunţă iar toate celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil  
proiectul de hotărâre.

Dl.Vornicu: Din  expunerea  de  motive  reiese  că  până  în  data  de  astăzi  suma  totală  alocată  cultelor 
religioase este de 2.140.000 lei această sumă fiind deja consumată. 
Dl.Primar: Ele sunt aprobate 
Dl.Vornicu: În această perioadă de criză trebuie să facem un buget mai econom şi să ne axăm pe câteva 
obiective  cu  adevărat  importante  cum ar  fi  Catedrala  şi  să  încercăm să  ne  limităm la  a  ajuta  toate 
parohiile. 
Dl.Primar: Bugetul alocat cultelor reprezintă 0,5% din bugetul Consiliului Local. În Bucovina, pe lângă 
tradiţii şi obiceiuri, credinţa este una din valorile noastre şi voi sprijini în continuare unităţile de cult.
Dl.Iordache: Aş vrea să fiţi de acord cu alocarea a 0,01% bisericii „Sf.Spiridon” din George Enescu. Aş  
vrea să fiţi de acord cu alocarea a 15.000 lei acestei bisericii dat fiind faptul că aceasta se află în imediata  
apropiere a Colegiului Naţional „Spiru Haret” pentru că au datorii la cei care lucrează în biserică.
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Dl.Primar: Este o biserică deosebită „Sf.Spiridon” dar din păcate în acest an a beneficiat de o finanţare şi  
conform  legii  fondurilor  nerambursabile  nu  mai  poate  beneficia  de  o  finanţare  în  acest  an.  La  
fundamentarea  bugetului  pe  anul  viitor  pentru  biserici  vom  mai  acorda  15.000  lei  ca  urmare  a 
amendamentului d-voastră. 
Dl.Drăgoi: Aş vrea să ridicăm plafonul şi să dăm la biserici 1% din bugetul Consiliului Local ca şi la  
sport.
Dl.Primar: Nu este un plafon prevăzut în lege care să specifice că cheltuielile de cultură şi sport trebuie 
să fie de 1%. Este o perioadă de criză şi sunt alte priorităţi dar cred că 1% este un procent destul de mic. 
Dl.Caşu: În devizul pe care îl avem anexat este trecută valoarea totală de 18.111 lei. Care a fost motivaţia 
pentru care propuneţi acordarea a 30.000 lei.
Dl.Primar: În urma unei discuţii avute cu  preotul acesta a afirmat că are nevoie de 30.000 lei dar din  
moment ce devizul este de 18.111 lei aceasta va fi suma pe care le-o vom acorda.
Amendament dl.Caşu: Se acordă suma de 18.111 lei.

Se supune la vot amendamentul d-lui Caşu.
VOT: Da-19 voturi

    Nu-1 vot
         Abţ-2 voturi

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre modificat prin amendamentul d-lui Caşu.
VOT : Da-21 voturi

       Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 
2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Impozitele şi taxele locale nu vor creşte, ele rămânând la nivelul anului trecut. Cota prevăzută 
pentru autorizaţia de construire este de 0,5% pentru o clădire ce urmează a fi folosită ca locuinţă, pentru 
organizare  de  şantier  3%,  pentru  amenajare  tabere,  corturi  2%,  autorizaţie  de  construire  pentru  altă 
construcţie  1%,  autorizaţia  de  desfiinţare  parţială  sau  totală  a  unei  construcţii  0,1%,  taxa  pentru  
prelungirea unui certificat de urbanism sau autorizaţie de construire este de 30% din cuantumul taxei  
pentru  eliberarea  certificatului  sau  a  autorizaţiei  iniţiale,  pentru  reclamă  şi  publicitate  3%,  pentru  
spectacole, teatru, balet, operă 2%, pentru alte spectacole 5%, taxa hotelieră 1%.
Pentru prima dată în acest  an vom acorda o bonificaţie mai  mare,  respectiv  10%, pentru persoanele 
juridice  care  plătesc  cu  anticipaţie  impozitul  pe  clădiri  şi  teren  pentru  întreg  anul  până  la  data  de 
31.03.2012. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietatea statului român se plăteşte în două rate egale  
până la 31 martie şi 30 septembrie. De asemenea creanţele restante la data de 31 decembrie mai mici de  
40 lei se anulează. Cuantumul tuturor taxelor şi impozitelor locale aferente locuinţelor şi terenurilor sunt 
prezentate în această hotărâre iar pentru terenuri şi spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă le voi prezenta  
în proiectul următor.

Comisia turism, tineret şi sport nu se pronunţă iar toate celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil  
proiectul de hotărâre.

Dl.Donţu: Nu  putem fi  de  acord  cu  această  majorare  mascată  a  impozitelor  pe  care  ne-o  impuneţi 
deoarece trecerea imobilelor dintr-o categorie în alta reprezintă majorarea mascată a impozitelor şi taxelor  
locale. 
Amendament dl.Donţu: Datorită faptului că nivelul de trai al populaţiei a scăzut propun o micşorare a 
impozitului pe clădiri şi pe teren pentru persoanele fizice cu 10%.
Dl.Primar: Nu s-a făcut nici o trecere dintr-o categorie în alta. Am discutat la un moment dat de rezonare  
însă am abandonat acest proiect deoarece în urma discuţiilor cu specialiştii am ajuns la concluzia că apar  
inechităţi între Cartierul Iţcani şi Cartierul Burdujeni. Avem printre cele mai mici impozite şi taxe locale 
din ţară şi nu au fost majorate de 6 ani.
Dl.Vornicu: Ţinând cont de perioada de criză prin care trecem nu numai că trebuie să menţinem taxele şi 
impozitele la nivelul anului precedent dar ar trebui să le micşorăm cu 5-10%. În cazul în care am micşora  
taxele şi impozitele Primăria ar avea de câştigat pentru că mai multe persoane fizice şi juridice şi-ar plăti  
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impozitele  şi  taxele.  Aş  vrea  să  fac  un  amendament  pentru  a  acorda  o  bonificaţie  de  15%  pentru 
persoanele fizice şi persoanele juridice care plătesc taxele şi impozitele până la data de 31 martie.
Dl.Primar: Legea prevede o bonificaţie de maxim 10%. 
Dl.Secretar: În  momentul  de  faţă  taxele  şi  impozitele  sunt  la  nivelul  minim  din  lege  şi  nu  pot  fi 
diminuate ci doar majorate. 
Dl.Donţu: Aş vrea să văd articolul din lege care precizează acest lucru.
D-na Văideanu – Director executiv: Conform Codului Fiscal acestea nu pot fi decât majorate.
Dl.Drăgoi: La art.3 punctul 10.a. este trecută avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului la 20% însă comisia de urbanism nu a avizat niciodată certificatele de  
urbanism. 
D-na Prelipcean – Director urbanism: Acest paragraf trebuie scos din hotărâre, s-a trecut din eroare. 
Dl.Primar: Nu putem aproba un proiect de hotărâre în Consiliu Local în afara Legii finanţelor publice şi  
a Hotărârii privind impozitele şi taxele locale dată la nivel naţional. 
Dl.Tătăranu: Taxele şi impozitele sunt stabilite prin lege la nivelul minim.
D-na Ionescu: În cazul în care reducem taxele ar trebuie să ne gândim cu ce bani vom consolida bugetul 
pentru anul viitor şi la ce sector vom reduce finanţarea pentru că dacă se reduc taxele şi impozitele vor  
veni mai puţini bani la buget.
Dl.Secretar: Nu este legală diminuarea impozitelor şi taxelor şi în cazul în care se aprobă diminuarea eu 
nu pot semna hotărârea.
Dl.Donţu: Diminuarea este legală pentru că nimeni nu mi-a putut demonstra printr-un articol de lege că 
este ilegal pentru că art.287 din Codul fiscal prevede că nivelul taxelor şi impozitelor locale poate fi  
majorat cu până la 20% de către Consiliile Locale deci nu interzice diminuarea şi „conform principiului  
de drept tot ce nu este interzis este permis”.
Dl.Primar: Ca iniţiator retrag art.3 pct.10.a care a fost trecut din eroare.
Dl.Iordache: Cine ne interzice să votăm acest amendament al unui coleg? După unele păreri este ilegal  
iar după altele este legal iar noi votăm după cum credem că este legal sau ilegal.
Dl.Secretar: Şedinţa  este  condusă  de  preşedintele  de  şedinţă  şi  eu  doar  am  atras  atenţia  că  acest  
amendament nu este legal dar preşedintele poate supune la vot şi amendamentul şi proiectul. Eu sunt 
obligat ca, după ce se aprobă acest amendament şi ulterior proiectul de hotărâre, să nu semnez hotărârea  
de  consiliu  dar  nu  pot  întrerupe  şedinţa  pentru  a  nu  se  vota  acest  amendament  sau  să  îl  opresc  pe  
dl.preşedinte să supună la vot amendamentul pentru că atributul meu este acela de a vă atrage atenţia  
asupra ilegalităţii.
Dl.Iordache: În proiectul de hotărâre la art.3 alin.1 spune că  majorarea prevăzută la art.287 din Legea  
571/2003 privind Codul Fiscal aplicată în anul 2011 se menţine şi în anul 2012. Din declaraţiile pe care  
le-am auzit aici ni s-a spus că aceste taxe şi impozite nu s-au majorat de 6 ani. 
Dl.Primar: Guvernul indexează taxele şi impozitele iar noi menţinem nivelul minim al acestora din lege.
Dl. Secretar: Şi anul trecut am avut aceeaşi discuţie pentru că aţi dorit să micşoraţi taxele şi impozitele  
dar dacă legea prevede un nivel minim, nu putem noi să le diminuăm sub acest nivel.
Dl.Donţu: Susţin în continuare că este legală diminuarea taxelor şi impozitelor locale cu 10% şi vă rog să 
supuneţi la vot amendamentul.

Se supune la vot amendamentul d-lui Donţu.
VOT : Da-7 voturi

Nu-10 voturi
Abţ-5 voturi

Amendamentul a fost respins.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-15 voturi
          Nu-6 voturi

     Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7.  Proiect de hotărâre privind tarifele de închiriere aplicabile începând cu 
anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este vorba de tarifele de închiriere a suprafeţelor de teren aparţinând domeniului public şi 
privat precum şi preţurile de pornire la licitaţie în vederea închirierii acestora, prezentate în anexa 1. În  
anexele 2 şi  3 sunt evidenţiate tarifele de închiriere pentru folosirea spaţiilor cu altă destinaţie decât  
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locuinţă,  în  anexa  4  sunt  prezentate  tarifele  de  închiriere  pentru  bunurile  proprietatea  Municipiului 
Suceava din pieţe şi bazar, în anexa 5 şi 6 sunt evidenţiate tarifele practicate de Direcţia Administraţiei  
Pieţelor iar în anexele 7 şi 8 sunt evidenţiate tarifele practicate de Direcţia Domeniului Public.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Vornicu: Aş vrea să ştiu dacă la aceste tarife există creşteri în raport cu anul 2011.
Dl.Primar: Au rămas la acelaşi nivel.
Dl.Caşu: Este  trecută  o  taxă  de  intrare  în  bazar  pentru  autoturisme  şi  aş  vrea  sa  ştiu  dacă  intră 
autoturismele în bazar.
Dl.Greceanu – Director Administraţia Pieţelor: Da, intră pe la poarta 2, pentru că acolo nu este parcare 
şi nivelul taxei a rămas acelaşi. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi        
            Abţ-3  voturi      

Hotărârea a fost adoptată.
Dl.Iordache s-a învoit.

Punctul  8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  tarifelor  pentru  alte  servicii 
complementare activităţii  de producere,  transport  şi  distribuţie  pentru consumatorii  de 
energie  termică  în  sistem  centralizat  începând  cu  anul  2012  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

Dl.Primar:.Este  vorba  de  solicitarea  celor  de  la  Termica  Suceava  privind  actualizarea  tarifelor  de 
branşare, reconectare şi debranşare.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Tătăranu: Vreau să ştiu de ce debranşarea depinde de numărul de calorifere.
Dl.Frunză: Debranşarea se face la nivel de imobil sau la nivel de consumator în cadrul condomeniilor şi 
în acest mod se acţionează în interesul cetăţenilor. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

      Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată. 

Punctul  9.  Proiect  de  hotărâre  privind modificarea art.3  din HCL nr.218 din 27 
octombrie  2011  privind  aprobarea  participării  Municipiului  Suceava  la  realizarea 
proiectului  „Perlele  medievale  –  Hotin,  Soroca,  Suceava”  co-finanţat  de  Uniunea 
Europeană în cadrul Programului Operaţional Comun ENPI CBN „România – Ucraina- 
Republica Moldova 2007-2013” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Noi am aprobat luna trecută contribuţia Municipiului Suceava la acest proiect de 18.240 euro 
însă  cei  de  la  ADR  au  cerut  să  specificăm că  această  sumă  reprezintă  0,60%  din  bugetul  total  al  
proiectului.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi   

Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat 
între  Municipiul  Suceava  şi  Organizaţia  Salvaţi  Copiii  –  Filiala  Suceava  –  iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de un parteneriat între Municipiul Suceava şi Organizaţia Salvaţi Copiii pentru 
proiectul  „Creştem  împreună”  destinat  copiilor  a  căror  părinţi  sunt  plecaţi  în  străinătate.  Este  un  
parteneriat care nu include obligaţii financiare din partea Primăriei.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi        

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Convenţiei  de  Colaborare 
încheiată între Municipiul Suceava şi Organizaţia Centru Diecezan Caritas – Iaşi– iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Dl.Caşu: În  convenţia  de  colaborare  şi  în  expunerea de motive  este  specificat  că  acest  proiect  este  
implementat în intervalul ianuarie 1011-decembrie 2012 fiind vorba de fapt de ianuarie 2011-decembrie  
2013.
Dl.Primar: Să se corecteze.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj 
construit  pe  terenul  proprietatea  municipiului  Suceava  –  domeniul  privat  –  iniţiatori 
Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

Dl.Primar: Este vorba de solicitarea unei persoane care doreşte să intre în legalitate cu garajul.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Caşu: Vreau să ştiu dacă există raportul de expertiză tehnică.
D-na Prelipceanu: Dacă se aprobă proiectul de hotărâre se va face raportul de expertiză pentru că aceasta  
este condiţie de autorizare nu de aprobare a proiectului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
           Abţ-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor parcele de teren în suprafaţă 
de 1424 mp aferent blocurilor ANL din zona Metro, din domeniul public al municipiului 
Suceava  în  domeniul  privat  al  municipiului  Suceava  –  iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de blocurile din zona Metro pe care le trecem în domeniul privat pentru a putea 
întocmi documentaţia pentru vânzarea lor, aşa cum prevede legea.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi              

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  14. Proiect  de  hotărâre  privind  completarea,  modificarea  precum  şi 
eliminarea  unor  bunuri  imobile  cuprinse  în  anexa  la  HCL  nr.3/26.01.2006  privind 
atestarea  bunurilor  imobile  ce  aparţin  domeniului  privat  al  municipiului  Suceava,  cu 
modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Comisia turism, tineret şi sport nu se pronunţă iar toate celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil  
proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
            Abţ-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  15. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL nr.227  din  27.10.2011 
privind  aprobarea  închirierii  prin  licitaţie  publică  a  două  parcele  de  teren  situate  în 
Suceava,  B-dul  Ana  Ipătescu  fn  respectiv  str.Calea  Burdujeni  fn  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de modificarea unei hotărâri privind aprobarea închirierii unui preţ mai mare de 
închiriere a respectivelor parcele de teren  de la 9,7 lei/mp/lună  la 350 lei/amplasament/lună.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Vornicu: Oraşul este foarte aglomerat de panouri publicitare şi cred că ar trebui să diminuăm numărul  
acestor panouri iar această taxă de 350 lei/amplasament/lună probabil că va descuraja doritorii de a mai 
amplasa noi panouri. 
Dl.Primar: Acest proiect a fost deja aprobat acum se modifică doar preţul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi             

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 16.  Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru 
concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, 
str. Octav Băncilă nr.4 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren de 10 mp pentru  
extinderea unui balcon.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi

       Abţ-3 voturi
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  17.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  preţului  de  pornire  la  licitaţie 
pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în municipiul Suceava b-
dul 1 Decembrie 1918 fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre. 
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Comisia turism, tineret şi sport nu se pronunţă iar toate celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil  
proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi

      Abţ-3 voturi
Hotărâre a fost aprobată.

Punctul 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără 
licitaţie  publică  a unor parcele  de teren situate în municipiul  Suceava,  str.Oituz nr.19, 
bl.M5, sc.A, respectiv str.Nicolae Iorga nr.10 în vederea extinderii unor imobile de locuit – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este vorba de un raport de evaluare pentru extinderea unui balcon care a fost aprobată în  
şedinţa trecută

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

  Abţ-1 vot
Hotărâre a fost aprobată.

Punctul 19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al 
municipiului Suceava”, unor personalităţi marcante din domeniul medical din municipiul 
Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” pentru un 
număr de 9 medici şi putem spune că este o recunoaştere din partea comunităţii a meritelor medicilor.  
Desigur mai sunt şi alţi medici meritoşi în Suceava dar sunt mai tineri iar cei care sunt propuşi în acest  
proiect sunt medicii care şi-au dedicat ultimii 20-30 de ani pentru salvarea vieţii oamenilor. Avem astăzi 
un spital modern lucru la care a contribuit şi Consiliul Local.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Vornicu: Vă felicit pentru promovarea acestui proiect de hotărâre şi cred că aceşti doctori îşi merită  
cu prisosinţă acest titlu.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărâre a fost aprobată.

Punctul  20.  Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  autorizaţiilor  taxi  pentru 
realizarea  serviciului  de  transport  persoane  în  regim  de  taxi  –  iniţiatori  Primarul 
municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Harşovschi Lucian.

Dl.Primar: Este vorba de atribuirea autorizaţiilor de taxi pentru acele autorizaţii care au rămas vacante.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

       Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată. 
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Punctul  21.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea listei  de  priorităţi  cuprinzând 
solicitanţii care au acces la o locuinţă realizată prin programul ANL, refăcută în condiţiile 
art.15  alin.9  pct.a  din  HG  nr.165/1998  privind  modificarea  şi  completarea  Normelor 
metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.152/1998  –  iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Legea prevede ca în momentul în care apar locuinţe libere să se actualizeze lista de priorităţi. 
În momentul  de faţă avem 10 locuinţe libere pe care le vom repartiza în funcţie de această listă de  
priorităţi

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

       Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile de 
Administraţie  ale centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  În  conformitate  cu  modificările  legii  trebuie  să  desemnăm reprezentanţi  în  Consiliile  de 
Administraţie.  Fiecare  centru  bugetar  a  venit  cu  o  solicitare  pentru  completarea  Consiliului  de 
Administraţie cu 1, 2 sau 3 consilieri, în funcţie de mărimea Consiliului de Administraţie.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Barbă: În urma discuţiilor avute în şedinţa de comisie aş vrea să fac unele propuneri pentru Consiliile 
de Administraţie. 
Astfel la Grădiniţa cu program prelungit nr.9 „Prichindel” propun pe dl.Bosancu Niculai.
La Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Suceava propun pe dl.Mîndrilă Corneliu Mihai.
La Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Suceava propun pe dl.Harşovschi Lucian.
La Şcoala cu clasele I-VIII nr.4 Suceava propun pe d-na Petcu Aurelia.
La Şcoala cu clasele I-VIII nr.9 „Ion Creangă” propun pe dl.Seredenciuc Viorel.
La Şcoala cu clasele I-VIII nr.10 Suceava propun pe dl.Ungurian Daniel.
La Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 „Miron Costin” propun pe dl.Barabaş Vasile.
La Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” propun pe dl.Tcaciuc Nelu Vasile.
La Colegiul Tehnic „Petru Muşat” propun pe d-na Săndulescu Monica Loredana.
La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară propun pe dl.Ungurian Daniel.
La Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” propun pe dl.Tcaciuc Nelu Vasile.
La Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” propun pe d-na Petcu Aurelia.
La Colegiul Naţional „Spiru Haret” propun pe dl.Tătăranu Costel şi dl.Barbă Niculai.
La Colegiul de artă „C. Porumbescu” propun pe dl.Barabaş Vasile.
La Liceul cu Program Sportiv Suceava propun pe dl.Vornicu Corneliu.
La Colegiul Naţional „Petru Rareş” propun pe dl.Ursu Cristin Valentin.
La Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” propun pe dl.Barabaş Vasile.
La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” propun pe d-na Ionescu Cristina şi dl.Ungurian Daniel.
La Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza”.propune pe dl.Mocanu Vasile 
Dl.Ungurian: La Colegiul Tehnic „Petru Muşat” propune pe d-na Cocriş Doiniţa Nela.
Dl.Harşovschi: La Colegiul Tehnic „Samoil Isopescu” propune pe dl.Caşu Cornel.
D-na Enea: La Colegiul de artă „C.Porumbescu” propune pe dl.Bosancu Niculai.
Dl.Tcaciuc: Renunţ la Consiliul de Administraţie de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” şi o propun pe d-
na Săndulescu Monica Loredana.
Dl.Ursu: Renunţ la Consiliul de Administraţie de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” şi îl propun 
pe dl.Barbă Niculai.

Se supun la vot nominalizările făcute.
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Se supune la vot propunerea  ca la Grădiniţa cu program prelungit nr.9 „Prichindel” să fie desemnat  
dl.Bosancu Niculai.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Suceava să fie desemnat dl.Mîndrilă  
Corneliu Mihai.

VOT : Da-20 voturi
      Abţ-1 vot

Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Suceava să fie desemnat dl.Harşovschi 
Lucian.

VOT : Da-20 voturi
      Abţ-1 vot

Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Şcoala cu clasele I-VIII nr.4 Suceava să fie desemnată d-na Petcu  
Aurelia.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se  supune  la  vot  propunerea  ca  la  Şcoala  cu  clasele  I-VIII  nr.9  „Ion  Creangă”  să  fie  desemnat  
dl.Seredenciuc Viorel.

VOT : Da-20 voturi
      Nu-1 vot

Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Şcoala cu clasele I-VIII nr.10 Suceava să fie desemnat dl.Ungurian 
Daniel.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se  supune  la  vot  propunerea  ca  la  Şcoala  cu  clasele  I-VIII  nr.11  „Miron  Costin”  să  fie  desemnat  
dl.Barabaş Vasile.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” să fie desemnat dl.Tcaciuc Nelu Vasile.
VOT : Da-21 voturi

Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” să fie desemnat dl.Mocanu Vasile 
VOT : Da-20 voturi

       Abţ-1 vot
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot  propunerea ca la Colegiul  Tehnic „Petru Muşat” să fie desemnată d-na Săndulescu 
Monica Loredana.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

 Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” să fie desemnată  d-na Cocriş Doiniţa 
Nela.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară să fie desemnat dl.Ungurian 
Daniel.
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VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” să fie desemnat dl.Tcaciuc Nelu 
Vasile.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Tehnic „Samoil Isopescu” să fie desemnat dl.Caşu Cornel.
VOT : Da-20 voturi

      Nu-1 vot
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” să fie desemnat dl.Barbă 
Niculai.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” să fie desemnată d-na Petcu  
Aurelia.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Naţional „Spiru Haret” să fie desemnat dl.Tătăranu Costel.
VOT : Da-20 voturi

       Abţ-1 vot
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Naţional „Spiru Haret” să fie desemnat dl.Barbă Niculai.
VOT : Da-20 voturi

      Nu-1 vot
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul de artă „C. Porumbescu” să fie desemnat dl.Barabaş Vasile.
VOT : Da-21 voturi

Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul de artă „C.Porumbescu” să fie desemnat dl.Bosancu Niculai.
VOT : Da-21 voturi

Propunerea a fost aprobată.

Se  supune  la  vot  propunerea  ca  la  Liceul  cu  Program Sportiv  Suceava  să  fie  desemnat  dl.Vornicu 
Corneliu.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune  la  vot  propunerea  ca  la  Colegiul  Naţional  „Petru  Rareş”  să  fie  desemnat  dl.Ursu  Cristin 
Valentin.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Naţional „Petru Rareş” să fie desemnată d-na Săndulescu 
Monica Loredana.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” să fie desemnat dl.Barabaş Vasile.
VOT : Da-21 voturi
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Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea ca la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” să fie desemnată d-na Ionescu 
Cristina

. VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot  propunerea ca la Colegiul  Naţional  „Mihai Eminescu” să fie desemnat dl.Ungurian 
Daniel.

VOT : Da-21 voturi
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 23. Proiect de hotărâre privind actualizarea, în condiţiile legii, a statului de 
funcţii  pentru  aparatul  de  specialitate  al  primarului  municipiului  Suceava  –  iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:Se referă la actualizarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului fiind 
vorba de un post din cadrul Biroului finanţare învăţământ preuniversitar de stat.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  24.  Raportul  de  evaluare  nr.32.318/27.10.2011  al  comisiei  de  evaluare 
privind atribuirea autorizaţiilor taxi.

Dl.Primar: Prezintă raportul de evaluare.

Toate comisiile au avizat favorabil raportul de evaluare.

Se supune la vot raportul de evaluare.
VOT : Da-21 voturi  

Raportul a fost aprobat.

Punctul  25.  Informarea  Biroului  evidenţa  şi  administrarea  imobilelor  de  locuit 
nr.34.149/18.11.2011.

S-a luat la cunoştinţă.

Punctul.26. Diverse. 

Dl.Primar: Propun ca şedinţa ordinară a lunii decembrie să fie pe data de 15.12.2011. 

Se supune la vot propunerea d-lui Primar.
VOT : Da-21 voturi  

Propunerea a fost aprobată.

Dl.Primar: Avem o strategie pe care am dat-o în dezbatere publică în ceea ce priveşte câinii comunitari  
şi o rog pe d-na consilier Cocriş să colaboreze cu noi pentru ca în luna ianuarie să intrăm cu un proiect  
care nu prevede eutanasierea câinilor ci sterilizarea şi gestionarea lor în adăposturile din Lunca Sucevei.
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Dl.Bosancu: Întrucât au fost 9 propuneri de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare” consider că o 
singură femeie medic este prea puţin şi propun Comisiei de sănătate să mai vină cu două propuneri pentru 
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” pentru încă două doamne medic.
Dl.Primar: Aveţi dreptul la iniţiativă şi puteţi face şi d-voastră un proiect.
Dl.Caşu: Am discutat în Consiliul de Administraţie la Şcoala Generală nr.9 şi în anul 2012-2013 avem 
clasa 0 iar şcolile nu sunt pregătite cu mobilierul necesar pentru aceste grupe de copii şi pentru asta este 
necesar să se prindă bani în buget pentru acest lucru. 
Dl.Primar: Conform legii nu avem voie să facem achiziţii de mobilier dar o să vedem ce se întâmplă la 
nivel naţional.
Dl.Caşu: Cetăţenii întreabă de ce s-au desfiinţat staţiile de autobuz, nu ca locaţie ci acele refugii, care au 
fost tăiate.
Dl.Primar: Este vorba de un parteneriat cu o firmă de publicitate Euromedia, a expirat contractul iar 
aceştia au luat staţiile. Vom face o licitaţie publică pentru a amplasa altele.
Dl.Caşu: Vă rog să transmiteţi investitorilor şi în special celor de la LIDL că mulţumim pentru invitaţiile 
primite la inaugurare. 
Dl.Primar: Această investiţie este pe teritoriul comunei Şcheia. Cei de la LIDL au venit cu o solicitare 
pentru a face o asociere pentru un program de publicitate însă nu am fost de acord având în vedere că nu 
au investiţia făcută pe teritoriul Municipiului Suceava. 

Dl. Caşu,  preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor prezenţi pentru  
participare.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR MUNICIPIU
                CAŞU CORNEL                                                                          JR. CIUTAC IOAN

                                                                                                                  ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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