
                   ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 31 ianuarie 2013 

Dl Girigan – preşedintele de şedinţă  declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local  al
municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 140/25.01.2013, pentru data de 31.01.2013, ora 14, 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. Întârzie dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Andrei Păduraru şi dl. Adrian
Ciobanu – Timofi. Lipseşte motivat: dl. Liviu Cîrlan.   

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, d-
na. Cerasela Prelipcean, dl. Mihai Hostiuc, dl. Andronache, d-na. Violeta Bujorean – şef Serviciul acte administrative,
relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios administrativ, juridic, dl.
Mihai Hanceriuc – şef Serviciul Asociaţii de proprietari, d-na. Xenia Bodor – şef Serviciul urbansim, d-na. Camelia
Damian – şef Serviciul  Patrimoniu, d-na. Lorena Mureşan – şef  Serviciul evidenţa şi administrarea imobilelor de
locuit, d-na. Irinel – Otilia Viziteu – şef Serviciul fiscalitate persoane fizice şi d-na. Sabina Pitic - Cîrneală – consilier
Serviciul fiscalitate persoane juridice.

Invitaţi:  Deputat  –  dl.  Ştefan – Alexandru Băişanu,  Preşedintele Sindicatului  „Prometeu” Suceava – dl.
Iordănel Secrieru şi reprezentaţi ai SC Termica SA Suceava, Expert evaluator dl. Miron Ciprian şi dl. Tarzan Călărău.

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romenga - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi -
Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv;

Dl Girigan prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.12.2012, 31.12.2012, 08.01.2013 şi
12.01.2013;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 5/12.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe
anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Municipiului Suceava în cadrul Consiliului de Administraţie
al  Asociaţiei  de Dezvoltare  Intercomunitară  „Zona Metropolitană  Suceava”  -  iniţiator  Primarul  municipiului
Suceava;

4. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea
Generală  a  Acţionarilor  la  S.C.  Bucovina  Ecotermgaz  S.A.  -  dl.  Donţu  Ovidiu  -  Liviu  -  iniţiator  Primarul
municipiului Suceava;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 155/30.08.2012 privind desemnarea reprezentanţilor în
Consiliile de Administraţie ale centrelor  bugetare din învăţământul  preuniversitar  de stat  -  iniţiator  Primarul
municipiului Suceava;

6. Proiect  de  hotărâre  privind  vânzarea  imobilului  –  casă  de  locuit  şi  teren  în  suprafaţă  de  119 mp situat  în
municipiului Suceava, str. Gherasim Buliga nr. 11A, către titularul contractului de închiriere - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 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;

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiului Suceava a donaţiei doamnei  Ungureanu Dorica,
constând în racordul la reţeaua de apă potabilă, situat în municipiul Suceava, str. Cuza Vodă, nr. 82 - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;

9. Proiect  de  hotărâre  privind  acceptarea  de  către  Municipiului  Suceava  a  donaţiei  domnului  Butnaru  Fabian
Constantin, constând în parcela de teren cu nr. cadastral 40700, în suprafaţă de 185 mp, situată în extravilanul
municipiului Suceava - zona Metro - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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10. Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  cu  titlu  gratuit  a  dreptului  de  proprietate  pentru  terenul  atribuit  în
folosinţă gratuită  Parohiei  Ortodoxe Ucrainene  „Sfinţii  Apostoli  Petru şi  Pavel” Suceava - iniţiator  Primarul
municipiului Suceava;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sf Apostoli” Iţcani, a unor
bunuri proprietate privată a municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

12. Proiect  de hotărâre privind modificarea HCL nr. 253/28.07.2005 pentru aprobarea contractului  de parteneriat
public privat  privind extinderea Cimitirului  „Pacea”  încheiat  între Municipiul  Suceava şi  S.C. Nil  Construct
S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13. Proiect  de hotărâre privind aprobarea atribuirii  în folosinţă gratuită către Parohia Romano Catolică „Sf. Ioan
Nepomuk” a unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp în vederea construirii unei capele – prăznicar - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;

14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcţia de Judeţeană de Statistică Suceava, a terenului în
suprafaţă de 1.128 mp, situat în Suceava, str, Mihai Viteazu, nr.25 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

15. Proiect  de hotărâre  privind concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unor parcele  de teren  proprietate  privată a
municipiului  Suceava în  vederea  extinderii  unor  spaţii  de  locuit  precum şi  amenajarea  unor  alei  de acces  -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

16. Proiect  de hotărâre  privind concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren  proprietate  privată  a
municipiului Suceava în vederea extinderii unui imobil de locuit situat în Suceava str. Grigore Alexandru Ghica
nr. 76 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

17. Proiect  de hotărâre  privind concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren  proprietate  privată  a
municipiului  Suceava  în  vederea  extinderii  unui  spaţiu  de  locuit  situat  în  Suceava str.  Zimbrului  nr.  10A -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

18. Proiect  de hotărâre  privind concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren  proprietate  privată  a
municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 17,
bl. G34 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

19. Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  trei  parcele  de  teren  proprietate  privată  a
municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, Str. Aleea Lalelelor  nr. 2, bl.
30, sc. A cu trei balcoane - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20. Proiect  de hotărâre  privind concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren  proprietate  privată  a
municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu comercial situat în Suceava, B-dul. Ana Ipătescu nr. 3A -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

21. Proiect  de hotărâre  privind concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren  proprietate  privată  a
municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical situat în Suceava, B-dul. Ana Ipătescu nr. 4, bl.
F, sc. C, ap.3 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii cabinetului  veterinar  existent  la parterul
blocului E11, sc. A din str. Zorilor nr. 3 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru un spaţiu proprietate
privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Ana Ipătescu nr. 6 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren
situate în municipiul Suceava, în vederea amenajării unui acces din exterior la apartamentul nr.1 (cabinet medical
stomatologie – radiologie) de la parterul blocului de locuinţe B2 din strada Bistriţei nr. 5 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, în
vederea  amplasării unui panou publicitar cu caracter provizoriu - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de
urbanism aferent pentru Cimitir Iţcani – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul
municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

27. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  unei documentaţii  de urbanism Plan Urbanistic  de Detaliu  - solicitant
Mihăescu Maria – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava
dl. Ovidiu Doroftei;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuinţele sociale,  de necesitate şi
cele construite din fondurile statului, precum şi locuinţe de tip ANL - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

29. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte
de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art.8 alin.4 lit.a din Legea nr. 152/1998, modificată şi
completată prin OUG nr. 121/2011 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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30. Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  atestatului  Administrator  de  imobil  –  iniţiatori:  Primarul  municipiului
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

31. Proiect  de hotărâre privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat  şi  particular preuniversitar  din
municipiul Suceava, pentru anul şcolar 2013 – 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

32. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 231 din 19.12.2012 pentru aprobarea Planului de Acţiune pentru
Energie Durabilă al Municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale nr. 2 şi 3 la Contractul nr. 250.839/24.02.2012 pentru
asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor
medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de
medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

34. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în anul 2012, înregistrată la Primăria municipiului
Suceava sub nr. 1.644/21.01.2013;

35. Adresa Sindicatului „Prometeu” Suceava nr. 162/10.12.2012 şi adresa S.C. Termica S.A. Suceava înregistrată
sub nr. 18/23.01.2013 formulate pentru informarea Consiliului Local al municipiului Suceava;

36. Diverse.

VOT: DA – 18
           NU -  1

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Girigan prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi o supune la vot:

1. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 276/25.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

2. Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de conducere – Secretar  
municipiu dl. Ioan Ciutac;

VOT: DA – 19
         
Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

A venit dl. Viceprimar Doroftei şi dl. Păduraru – sunt prezenţi 21 consilieri locali.

Dl Girigan propune ca după aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare să fie supus dezbaterii
punctul 1 de pe Ordinea de zi suplimentară.

VOT: DA – 21
         
Propunerea a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.12.2012, 31.12.2012,
08.01.2013 şi 12.01.2013

Se supune la vot procesul verbal din 19.12.2012:
VOT: DA – 21 
Procesul verbal din 19.12.2012 a fost aprobat.

Se supune la vot procesul verbal din 31.12.2012:
VOT: DA – 21 
Procesul verbal din 31.12.2012 a fost aprobat.

Se supune la vot procesul verbal din 08.01.2013:
VOT: DA – 21 
Procesul verbal din 08.01.2013 a fost aprobat.
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Se supune la vot procesul verbal din 12.01.2013:
VOT: DA – 21 
Procesul verbal din 12.01.2013 a fost aprobat.

PUNCTUL 1 – Ordinea de zi suplimentară - Proiect  de hotărâre de modificare a HCL nr. 276/25.11.2010
pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  stabilirea  şi  modalitatea  de  încasare  a  taxei  de  ecologizare  în
municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl  Primar  prezintă proiectul  de hotărâre.  Dată fiind puterea  de plată  scăzută a  populaţiei  şi  necesităţii
actualizării cu cota de 16,05% a taxelor şi impozitelor locale potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv OG nr. 8/2013 de
modificare a  Codului  fiscal  prin care se impune obligaţia  de indexare pentru primăriile  care au arierate,  această
diminuare a taxei de ecologizare vine în sprijinul populaţiei.  Se realizează astfel o compensare între suma plătită
pentru  taxele  şi  impozitele  actualizate  cu  suma aferentă  taxei  de  ecologizare,  la  nivelul  bugetului  municipiului
Suceava aceste sume, respectiv diminuarea / indexarea se ridică la 10 miliarde de lei. 

Comisia economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisiile de specialitate – discuţii în plen.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 – Ordinea de zi iniţială - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 5/12.01.2013 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile de spacialitate au avizat nefavorabil proiectului de hotărâre,  Comisia de sănătate, Comisia de
tineret – discuţii în plen.

Dl Girigan - având în vedere că proiectul de hotărâre pivind reducerea taxei de ecologizare a fost aprobat,
propune amânarea acestui proiect de hotărâre pentru a fi dezbătut într-o şedinţă extraordinară, marţi 5 februarie 2013
ora 14, pentru a analiza mai amănunţit proiectul de hotărâre şi a-l vota în cunoştinţă de cauză.

Dl  Harşovschi  consideră  că  această  propunere  nu  se  justifică,  acest  proiect  de  hotărâre  trebuie  supus
dezbaterii şi adus la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Suceava. Trebuie luat în calcul faptul că deja s-au încasat taxe
şi impozite, iar la bugetul municipiului Suceava este nevoie de bani. Această amânare s-ar justifica dacă până marţi 5
februarie  2013  ora  14  ar  apărea  date  suplimentare  referitor  la  proiectul  de  hotărâre  privind  indexarea  taxelor  şi
impozitelor locale. 

A venit dl. Ciobanu - Timofi – sunt prezenţi 22 consilieri locali.

Dl Girigan  precizează că rostul amânării  este de a analiza reducerea taxei de ecologizare raportată  la o
eventuală majorare a taxelor şi impozitelor locale pentru ca cetăţenii municipiului Suceava să fie informaţi dacă vor
plăti suplimentar. 

Dl Barbă  întreabă dacă în acestă situaţie s-a luat  în calcul  faptul că actul normativ fiind Ordonanţă de
Urgenţă nu va fi aprobată în Parlament sau va fi atacată de Avocatul Poporului.

Dl Primar  precizează că temeiul  legal  în baza căruia  a  iniţiat  acest  proiect  de hotărâre  este  Ordonanţa
Guvernului nr.8/2013 de modificare a Codului Fiscal, nu este vorba de o ordonanţă de urgenţă. 

Dl Viceprimar Doroftei precizează referitor la taxele şi impozitele locale care se încasează şi s-au încasat
până la această dată şi dorinţa cetăţenilor de a-şi plăti aceste taxe, colectarea lor se face după Hotărârea Consiliului
Local care este deja în vigoare şi care a stabilit nivelul acestor taxe la cel din anul 2012. În ceea ce priveşte arieratele
înregistrate de Primăria municipiului Suceava de peste 2 milioane lei la sfârşitul anului 2012, consideră că această
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situaţie se datorează faptului că la aprobarea anuală a bugetului local al municipiului Suceava nu s-au coroborat într-un
mod foarte judicios cheltuielile la cuantumul real al veniturilor, acesta fiind motivul pentru care municipalitatea este
forţată să indexeze taxele şi impozitele locale cu indicii de inflaţie care nu au fost aplicaţi în anii precedenţi. Înainte de
a aproba acest proiect de hotărâre se impune o analiză a tuturor taxelor şi impozitelor, a încasărilor ce se înregistrează
la bugetul local al municipiului Suceava şi cum poate fi compensată creşterea taxelor pentru cetăţenii municipiului
Suceava astfel încât să nu resimtă această creştere ca o pagubă în buzunar. Acesta este un angajament pe care cu toţii l-
am asumat, atât consilierii locali cât şi dl. deputat Băişanu, prezent la această şedinţă, pentru a nu exercita o presiune
suplimentară pentru suceveni, acesta fiind principalul motiv pentru care s-a solicitat amânarea luării unei decizii asupra
nivelului taxelor şi impozitelor.

Dl Harşovschi precizează că taxele şi impozitele nu au fost indexate cu indicele de inflaţie în anii anteriori
datorită situaţiei economice şi a puterii financiare reduse a cetăţenilor municipiului Suceava. În numele consilierilor
locali membri ai PDL declară că nu este de acord cu majorarea impozitelor şi taxelor locale, tocmai pentru a sprijini
cetăţenii municipiului Suceava, iar hotărârea privind taxele şi impozitele locale trebuie luată în această şedinţă.

Dl Viceprimar Doroftei prezintă concluzia pe care grupul consilierilor locali ai USL a formulat-o, respectiv
amânarea luării unei hotărâri referitoare la taxele şi impozitelor locale, pentru a se analiza într-un mod foarte judicios
în ce măsură afectează această creştere a taxelor bugetul fiecărui  cetăţean şi cum poate municipalitatea compensa
această pierdere.    

Dl Mocanu menţionează că potrivit OG nr. 8/2013 obligaţia de a aduce la nivel minim taxele locale cade în
sarcina  acelor  primării  care  au arierate.  Dacă  execuţia  bugetară  din anii  precedenţi  ar  fi  fost  una favorabilă  fără
arierate, municipalitatea nu mai era în situaţia de a indexa taxele şi impozitele locale. Menţinerea la nivelul anului
2012 a taxelor şi impozitelor locale duce la mărirea arieratelor, fapt ce ar duce la blocarea firmelor, blocarea firmelor
determină o lipsă a locurilor de muncă şi astfel se intră într-un cerc vicios pe care Guvernul prin această ordonanţă a
vrut să-l deblocheze. Soluţia pentru sustenabilitatea acestor majorări este diminuarea taxei de ecologizare.       

Dl  Grosar  dă  citire  celor  menţionate  de  dl  Harşovschi  în  şedinţa  extraordinară  a  Consiliului  Local  al
municipiului Suceava din data de 8 ianuarie 2013, respectiv „se poate hotărî după intrarea în vigoare a Ordonanţei
Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale prin care se
va da posibilitatea autorităţilor locale să menţină sau să diminueze taxele şi impozitele locale, după care acest proiect
de hotărâre să fie supus dezbaterii într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava”, propune
să se colaboreze pentru a fi luată hotărârea cea mai potrivită.  

Dl Harşovschi menţionează că în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din municipiul Suceava din data
de 8 ianuarie 2013 a propus amânarea discutării taxelor şi impozitelor locale pentru că la acea dată se aştepta OG nr.
1/9 ianuarie 2013, însă în acest caz amânarea se impune doar în situaţia în care există posibilitatea apariţiei unor noi
măsuri în acest sens.  

Dl  Seredenciuc  precizează  că  arieratele  înregistrate  de  Primăria  municipiului  Suceava  se  datorează
proiectelor realizate de Primăria municipiului Suceava, orice primărie din ţară care s-a dezvoltat are arierate.

Dl Băişanu  precizează că este onorat  să participe la această şedinţă a Consiliului Local  al  municipiului
Suceava profitând de mandatul dat de suceveni de a le reprezenta interesele în Parlamentul României şi de buna relaţie
existentă  indiferent  de  formaţiunile  politice  din  care  fac  parte  consilierii  locali.  Referitor  la  problema  suspusă
dezbaterii, „în general, scopurile sociale pentru care am fost trimişi în această instituţie numită Consiliul Local pot fi
atinse într-o cantitate mai redusă de refulare, una care să nu fie resimţită de fiinţa umană la un mod foarte dureros.
Când nu mai refulăm politic, în asemenea discuţii, în asemenea întruniri care au de fapt caracter strict administrativ, cu
siguranţă cetăţeanul va avea răspunsuri rapide şi concrete la întrebările lui. Aş pomeni aici şi principiul raţionalităţii
care ar trebui să se manifeste ca un gardian al existenţei civilizate, principiu al realităţii care scoate în evidenţă ceea ce
se întâmplă în realitate indiferent de ceea ce gândim noi în subsidiar sau nu. Promisiunea unui viitor luminos poate
aduce la o înstrăinare morală, în aşa măsură în care se poate ajunge la o banalizare a răului astfel că la un moment dat
unii oameni obişnuiţi ca noi pot să secere viitorul altor sute de mii sau milioane de oameni fără a-şi face niciun proces
de conştiinţă. În opinia mea o construcţie socială nu poate exista în lipsa unui set de reguli, însă nu toate regulile care
menţin funcţionalitatea unei societăţi pot fi considerate şi morale. În anumite împrejurări, de obicei în cele dificile din
punct de vedere economic există tendinţa de a se căuta un ţap ispăşitor pentru diferitele frustrări. Eu cred că nu este
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cazul şi momentul să ne manifestăm astăzi aici aşa. Deşi trăieşti într-o societate numită liberă este de la sine înţeles că
totuşi trebuie să te supui unor reguli deloc puţine însă care asigură funcţionalitatea ansamblului social. Nu poţi construi
şcoli, şosele, nu poţi să beneficiezi de servicii de sănătate, de justiţie, de securitate dacă indivizii nu cad de acord că
există  nişte reguli  care trebuie respectate  de toată lumea indiferent  de partidul politic din care  fac parte.  Ştim că
principiul plăcerii sau interesului politic profită de orice ocazie i se oferă pentru a se manifesta. Îl văd şi astăzi aici.
Sunt foarte mulţi oameni din administraţie, dumneavoastră de exemplu care ştiu foarte bine să distingă binele de rău,
deţin o conştiinţă morală solidă, doar că atunci când se află sub presiunea stresului politic conştiinţa morală pierde
legătura cu acţiunea şi realitatea. Deficitul nostru moral vine din perioada structurării fiinţei umane şi nu sunt semne că
acest deficit ar putea  fi depăşit şi văd că lucrul acesta ar putea să se întâmple şi astăzi. În opinia mea ne-am întâlnit
astăzi, nu pentru a vedea care partid este mai populist sau nu, în opinia noastră cred că ne-am întâlnit aici pentru a
discuta şi  dezbate o lege  care  funcţionează de trei  ani  de zile,  acea  ordonanţă a  Codului  Fiscal,  prin  care  aceste
majorări trebuiau făcute de foarte multă vreme. Lucrurile au trenat, nu ştim care este motivul, acum ajungem din nou
în ipostaza de a lua o hotărâre în acest sens, şi în opinia mea, cred că această chestiune trebuie judecată corect pentru
că personal, eu şi colegii mei din Partidul Naţional Liberal în campania electorală am spus că nu vom fi de acord cu
majorarea taxelor în municipiul Suceava, dar pe de altă parte ştim foarte clar că dl Primar ca şi ordonator de credite are
nevoie de bani la bugetul local, o dată pentru a scăpa de aceste sume de bani numite arierate, care o parte au fost
trecute în constabilitatea Primăriei sau a societăţilor subsidiare sau a altor sume de bani pe care vrea să le cheltuiască
pe investiţii şi iată se izbesc faţă în faţă două principii, unu – acela de a nu îngreuna populaţia şi doi – acela de a aduce
binele comunităţii în general. Propunerea noastră a Partidului Naţional Liberal ar fi ca această decizie să se amâne
două, trei zile pentru a găsi soluţiile necesare,  raţionale din partea tuturor, şi consider că această hotărâre,  datorită
faptului că Consiliul Local nu face de fapt, decât să valideze, să pună sub discuţie o Hotărâre a Guvernului României,
existentă, pe care nu o poate încălca nimeni, indiferent dacă este deputat, consilier, primar sau cetăţean simplu. În
opinia mea consider că ar trebui să amânăm această discuţie, pentru a negocia cu toţii pentru a lua toţi aceeaşi hotărâre,
pentru a nu lăsa loc de interpretări  populiste şi şansa populismului vreunuia dintre partide. Dacă vom lua această
hotărâre în unanimitate consider că lucrurile vor fi extraordinar de bune, iar pe de altă parte dl Primar Ion Lungu ar
trebui să se exprime foarte clar dacă are nevoie de bani la buget şi dacă are nevoie de mărirea acestor taxe. Drept
urmare propun o amânare şi o raţionalitate maximă în ceea ce vom face”.                                                                  

Dl Girigan supune la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre: 
VOT: DA – 14
          ABŢ – 8
Propunerea a fost aprobată – Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Dl Girigan supune la vot propunerea ca următoarea şedinţă extraordirată să aibă loc marţi 5 februarie 2013
la ora 14.00: 

VOT: DA – 14
          ABŢ – 8
Propunerea a fost aprobată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Municipiului Suceava în cadrul Consiliului
de  Administraţie  al  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Zona  Metropolitană  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 4 Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Suceava
în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Bucovina Ecotermgaz S.A. - dl. Donţu Ovidiu - Liviu - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
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Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Grosar propune pe d-na. Cocriş Doiniţa Nela.

Dl Seredenciuc întreabă dacă această societate mai există.

Dl Girigan precizează că societatea există până la ştergerea ei din Registrul Comerţului.

Se supune la vot secret propunerea ca d-na Cocriş Doiniţa Nela să fie reprezentantul Consiliului Local
al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Bucovina Ecotermgaz S.A.: 

VOT: DA – 19
           NU -  1
          ABŢ –2
Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunere apropbată:
VOT: DA – 21
           ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 155/30.08.2012 privind desemnarea
reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat -
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 – 19
           ABŢ - 3
Hotărârea a fost adoptată.

Dl Girigan supune la vot propunerea de învoire a d-lui Barbă.
VOT: DA  - 22           
Propunerea a fost aprobată – sunt prezenţi 21 de consilieri locali.

PUNTUL 6 Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119 mp
situat în municipiului Suceava, str. Gherasim Buliga nr. 11A, către titularul contractului de închiriere - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisia economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism, Comisia de servicii şi
Comisia de învăţământ au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii în plen.

 Dl Mocanu consideră nepotrivit avizul formulat de Comisia economică, măsura cea mai eficientă în acest
caz este asigurarea unei locuinţe sociale solicitantului şi vânzarea la licitaţie publică a terenului din str. Gherasim
Buliga, astfel se va obţine venitul maxim posibil. 
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 Dl  Harşovschi  precizează  că  avizul  formulat  de  Comisia  economică  s-a  bazat  pe  faptul  că  Primăria
municipiului Suceava nu deţine locuinţe sociale, prin această vânzare se încasează nişte sume de bani la bugetul local.  

 Dl Grosar consideră oportună amânarea acestui proiect de hotărâre, pentru a fi adunate date suplimentare,
însă trebuie avut în vedere faptul că familia Călărău este un caz social, iar Primăria nu are sumele necesare efectuării
lucrărilor de reparaţii la acest imobil deţinut în chirie de 12 ani. 

Dl Călărău precizează că locuieşte cu chirie în imobilul şi terenul aferent în suprafaţă de 119 mp ce face
obiectul proiectului de hotărâre de 12 ani împreună cu familia sa formată din 4 persoane. Consideră că soluţionarea
cererii de cumpărare este necesară motivat de faptul că imobilul se află într-o stare avansată de deteriorare, necesitând
o  intervenţie  rapidă  în  acest  sens.  În  caz  contrar  riscul  prăbuşirii  clădirii  este  iminent,  deci  viaţa  şi  integritatea
corporală a familiei este pusă în pericol. De asemenea având în vedere faptul că această clădire formează corp comun
cu casa vecinului,  orice deterioare  va afecta  în mod inevitabil  şi  locuinţa acestuia.  Informează  asupra faptului  că
locuinţa nu este racordată la reţeaua deapă şi canalizare, iar datorită gradului ridicat de uzură este afectată şi reţeaua de
electricitate,  existând  astfel  riscul  unui  scurt  circuit.  Precizează  că  starea  de  uzură  şi  deteriorarii  imobilului  este
prevăzut în Raportul tehnic de specialitate întocmit de SC Romcontrol depus. Este dispus să facă investiţii privind
repararea, consolidarea şi renovarea acestui imobil doar în măsura în care se va hotărî aprobarea vânzării. În cazul
nesoluţionării acestei cereri de cumpărare, familia Călărău va continua să trăiască în condiţii nesigure şi insalubre de
trai, în cazul nefericit al unei prăbuşiri a imobilului, cei care se opun acestui demers îşi asumă responsabilitatea morală
şi evenualitatea producerii unei tragedii.      

Dl  Primar  precizează  că  această  solicitare  este  una  întemeiată,  s-au  făcut  studii  de  rezistenţă  care  au
demonstrat  faptul că acest  imobil trebuie reconstruit,  Primăria municipiului  Suceava nu are în acest  moment bani
pentru aceste lucrări şi nici o altă locuinţă socială care să-i fie repartizată acestei familii, astfel soluţia în acest caz este
vânzarea către chiriaş.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT:  DA – 1
            NU - 11
           ABŢ - 9
Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL  7  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  anexei  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,  iar în calitate de iniţiator face o completare în anexa nr. 2 se
adaugă încă o poziţie – Teren viran concesionat – B-dul. G. Enescu, nr. 26, bl. 70, sc. B - 30 mp - Magheran Ilie – la
valoarea de inventar 2.750. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completarea inţiatorului:
VOT: DA – 21
 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  8  Proiect  de  hotărâre  privind  acceptarea  de  către  Municipiului  Suceava  a  donaţiei  doamnei
Ungureanu Dorica, constând în racordul la reţeaua de apă potabilă, situat în municipiul Suceava, str. Cuza
Vodă, nr. 82 - 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 – 18
           ABŢ - 3
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  9  Proiect  de  hotărâre  privind  acceptarea  de  către  Municipiului  Suceava  a  donaţiei  domnului
Butnaru Fabian Constantin, constând în parcela de teren cu nr. cadastral  40700,  în  suprafaţă de 185 mp,
situată în extravilanul municipiului Suceava - zona Metro - 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 – 20
           ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect  de hotărâre  privind transmiterea  cu  titlu  gratuit  a  dreptului  de  proprietate  pentru
terenul atribuit în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe Ucrainene „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Suceava -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, Comisia economică a avizat favorabil
proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii în plen.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 6
           NU -11
           ABŢ -4
Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sf Apostoli”
Iţcani, a unor bunuri proprietate privată a municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, Comisia economică a avizat favorabil
proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – nu se pronunţă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 8
           NU -10
           ABŢ -3
Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 253/28.07.2005 pentru aprobarea contractului
de parteneriat public privat privind extinderea Cimitirului „Pacea” încheiat între Municipiul Suceava şi S.C.
Nil Construct S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii în plen.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
           NU -  1   
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect  de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia Romano
Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” a unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp în vederea construirii unei capele –
prăznicar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – nu se pronunţă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
           NU -  1   
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 14 Proiect  de hotărâre  privind darea în administrare  către  Direcţia  de Judeţeană de Statistică
Suceava, a terenului în suprafaţă de 1.128 mp, situat în Suceava, str, Mihai Viteazu, nr.25 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, Comisia economică a avizat favorabil
proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii în plen.

Dl Tătăranu întreabă în ce constă darea în administrare.

Dl Secretar  precizează că terenul se află în proprietatea municipiului Suceava şi potrivit prevederilor art.
123 din Legea nr. 215/2001 consiliile locale pot hotărî ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat să fie date în
administrarea instituţiilor publice. 

Dl Mocanu menţionează că potrivit Planului de situaţie, la o suprafaţă construită de 376 mp, suprafaţa de
752 mp de curte este prea mare pentru funcţiunea acestei instituţii. Acest proiect trebuie foarte judicios gândit dată
fiind poziţionarea în centrul municipiului Suceava, la elaborarea PUG – ului pe funcţiuni.    

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
S-a greşit, se reia votul:
VOT: DA – 8
           NU -12
           ABŢ -1
Hotărârea nu a fost adoptată.

Dl Girigan supune la vot propunerea de învoire a d-lui Vornicu:
VOT: DA  - 21           
Propunerea a fost aprobată – sunt prezenţi 20 de consilieri locali.
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PUNCTUL  15  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unor  parcele  de  teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit precum şi amenajarea
unor alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, Comisia economică a avizat favorabil
proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii în plen.

Dl Girigan  precizează că în cadrul  Comisiei de urbanism nu s-a putut forma un punct de vedere foarte
corect, timpul a fost foarte scurt, însă urmează a se stabili nişte principii foarte clare pentru întocmirea proiectelor de
urbanism.

Dl  Viceprimar  Doroftei  precizează  că  tocmai  pentru  a  veni  în  întâmpinarea  dorinţei  cetăţenilor  de  a
concesiona, de a închiria, de a se extinde şi de a face alte lucrări care implică în mod obligatoriu votul în Consiliul
Local, în grupul consilierilor USL s-a stabilit un mod de lucru, respectiv, cu 10 zile înainte de şedinţa Consiliului
Local, de pregărirea mapelor consilierilor locali şi a ordinii de zi, toate aceste proiecte cu documentaţia aferentă vor fi
puse  la  dispoziţia  consilierilor  locali,  în  special  a  Comisiei  de  urbanism,  împreună  cu  personal  din  executivul
Primăriei, cu toate explicaţiile necesare şi se vor face vizionări în teren pentru toate aceste situaţii pentru a decide în
cunoştinţă de cauză. Acest mod de lucru a fost acceptat atât de deliberativ cât şi de executiv, poziţia referitoare la
proiectele  de  hotărâre  privind  gestionarea  patrimoniului  municipiului  Suceava  ce  urmează  a  fi  supuse  dezbaterii
constituie doar o amânare până la studierea şi discutarea punctuală a acestora.          

Dl Harşovschi este de acord cu propunerea d-lui Doroftei şi sugrerează ca toate materialele ce urmează a fi
incluse pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local să fie prezentate cu 10 zile înainte de data şedinţei.

Dl Secretar precizează că potrivit Legii nr. 215/2001 termenul prevăzut pentru predarea materialelor supuse
dezbaterii  Consiliului  Local  este  de  5  zile  înainte  de  şedinţa  ordinară.  Informează,  potrivit  Regulamentului  de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local că proiectele cu conţinut multiplu pot fi discutate pe articole.

Dl Tătranu  propune Comisiei de urbanism să facă vizionări la faţa locului pentru a evita situaţiile când
lucrările sunt realizate, iar imediat după aprobarea în Consiliul Local convoacă recepţia lucrărilor, ocolindu-se astfel
amenzile şi taxele aferente. 

Dl Grosar propune amânarea acestui proiect de hotărâre pentru a studia mai amănuţit aceste situaţii. 

Dl Primar retrage acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre a fost retras.

Dl Girigan propune amânarea proiectelor de hotărâre de la punctele 16 – 22 de pe ordinea de zi a şedinţei.
 

PUNCTUL  16  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui imobil de locuit situat în Suceava str.
Grigore Alexandru Ghica nr. 76 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Girigan supune la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre:
VOT: DA – 17
           NU - 3
Propunerea a fost aprobată – proiectul de hotărâre a fost amânat.

Dl Girigan supune la vot propunerea de învoire a d-lui. Monacu:
VOT: DA  - 20           
Propunerea a fost aprobată – sunt prezenţi 19 de consilieri locali.
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PUNCTUL  17  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava str.
Zimbrului nr. 10A - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Girigan supune la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre:
VOT: DA – 17
           NU - 2
Propunerea a fost aprobată – proiectul de hotărâre a fost amânat.

PUNCTUL  18  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, B-dul.
George Enescu nr. 17, bl. G34 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Girigan supune la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre:
VOT: DA – 17
           NU - 2
Propunerea a fost aprobată – proiectul de hotărâre a fost amânat.

PUNCTUL  19  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  trei  parcele  de  teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, Str.
Aleea Lalelelor  nr. 2, bl. 30, sc. A cu trei balcoane - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Girigan supune la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre:
VOT: DA – 17
           NU - 2
Propunerea a fost aprobată – proiectul de hotărâre a fost amânat.

PUNCTUL  20  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu comercial situat în Suceava, B-dul.
Ana Ipătescu nr. 3A - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Girigan supune la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre:
VOT: DA – 17
           NU - 2
Propunerea a fost aprobată – proiectul de hotărâre a fost amânat.

PUNCTUL  21  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical situat în Suceava, B-dul.
Ana Ipătescu nr. 4, bl. F, sc. C, ap.3 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Girigan supune la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre:
VOT: DA – 12
           NU -  5
           ABŢ - 2
Propunerea a fost aprobată – proiectul de hotărâre a fost amânat.

PUNCTUL  22  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  şi  stabilirea  preţului  pentru  concesionarea  fără
licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii cabinetului veterinar
existent la parterul blocului E11, sc. A din str. Zorilor nr. 3 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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Dl Girigan supune la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre:
VOT: DA – 16
           NU -  2
           ABŢ - 1
Propunerea a fost aprobată – proiectul de hotărâre a fost amânat.

PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru un
spaţiu proprietate  privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Ana Ipătescu nr. 6 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – nu se pronunţă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei
parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea amenajării unui acces din exterior la apartamentul
nr.1 (cabinet medical stomatologie – radiologie) de la parterul blocului de locuinţe B2 din strada Bistriţei nr. 5 -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre, Comisia economică a avizat favorabil
proiectul de hotărâre Comisia de tineret – nu se pronunţă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 4
           NU – 10
          ABŢ - 5
Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 25 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren
situate în Suceava, în vederea  amplasării unui panou publicitar cu caracter provizoriu - 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 – 12
           NU –  3
          ABŢ - 4
Hotărârea nu a fost adoptată.

Dl Viceprimar Doroftei precizează că s-a greşit la vot dat fiind faptul că municipalitatea susţine activitatea
agenţilor economici.
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Dl Secretar  menţionează votul nu se poate relua, în această şedinţă proiectul de hotărâre a fost respins,
pentru aprobarea lui era necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor locali, însă poate fi supus dezbaterii din nou într-
o şedinţă viitoare.

PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a
Regulamentului de urbanism aferent pentru Cimitir Iţcani – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl Viceprimar Doroftei mulţumeşte executivului care a lucrat la acest proiect şi d-lui Vornicu pentru avizul
favorabil obţinut de la Secţia de Gospodărire a Apelor.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 18
          ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  27  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  unei  documentaţii  de  urbanism Plan  Urbanistic  de
Detaliu - solicitant Mihăescu Maria – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul
municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 18
          ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuinţele sociale,
de  necesitate  şi  cele  construite  din  fondurile  statului,  precum  şi  locuinţe  de  tip  ANL -  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 – 19
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 29 Proiect  de hotărâre  privind stabilirea  cuantumului  chiriei  aferentă  locuinţelor  ANL, pentru
titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art.8 alin.4 lit.a din Legea nr.
152/1998, modificată şi completată prin OUG nr. 121/2011 - 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 – 19
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 30 Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil – iniţiatori: Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

Dl Viceprimar Doroftei prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 31 Proiect  de hotărâre privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ  de stat şi  particular
preuniversitar  din  municipiul  Suceava,  pentru  anul  şcolar  2013  –  2014  -  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 – 19
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 32 Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 231 din 19.12.2012 pentru aprobarea Planului
de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului 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 – 19
Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  33  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  actelor  adiţionale  nr.  2  şi  3  la  Contractul  nr.
250.839/24.02.2012 pentru asigurarea  unor cheltuieli  de natura cheltuielilor de personal aferente  medicilor,
medicilor  dentişti,  asistenţilor  medicali  şi  a  cheltuielilor  pentru  medicamente  şi  materiale  sanitare  pentru
baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ - 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 – 19
Hotărârea a fost adoptată.
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PUNCTUL 34 Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în anul 2012, înregistrată la Primăria
municipiului Suceava sub nr. 1.644/21.01.2013;

Membrii Consiliului Local al municipiului Suceava au luat act de cele prezentate.

PUNCTUL 35 Adresa Sindicatului „Prometeu” Suceava nr. 162/10.12.2012 şi adresa S.C. Termica S.A. Suceava
înregistrată sub nr. 18/23.01.2013 formulate pentru informarea Consiliului Local al municipiului Suceava;

Dl Primar precizează că în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii în AGA a SC Termica SA  şi cu o parte
din membrii sindicatului s-au stabilit nişte principii de colaborare, este o problemă de sistem, nimeni nu are nicio vină,
mulţumeşte salariaţilor pentru că şi-au făcut datoria. Primăria municipiului Suceava face tot posibilul pentru angajarea
unui credit de la Trezorerie pentru a plăti restanţele la SC Termica SA. Solicită membrilor AGA să facă demersurile
necesare ca până în luna aprilie să fie definitivate toate documentele care privesc soarta salariaţilor, programul de
restructurare,  asigurarea plăţilor compensatorii în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, toate
aceste  demersuri  urmează  a  fi  aprobate  într-o  şedinţă  extraordinară  viitoare  a  Consiliului  Local  al  municipiului
Suceava. În prezent se lucrează la nou centrală de cogenerare de către SC Adrem SA care va asigura furnizarea de
energie în sezonul următor, astfel încât efortul municipalităţii va fi mult redus.     

Dl Tătăranu  ridică problema angajaţilor de la SC Termica SA şi consideră că la previzionarea bugetului
trebuie incluse sumele necesare plăţii salariilor compensatorii.

Dl Primar  precizează că pentru plata salariilor compensatorii,  municipalitatea are nişte soluţii  corecte şi
clare necesare pentru plata salariilor compensatorii. 

Dl Mocanu menţionează că acestă adresă prezintă o situaţie stringentă. SC Termica SA încetează să existe
cu partea de producere a energiei electrice, partea de transport de la gardul societăţii până în caloriferele beneficiarilor
va continua, consideră că executivul trebuie să ceară un raport privind evoluţia investiţiei de la SC Adrem.    

Dl Primar precizează că în contractul de licitaţie este prevăzută obligaţia şi posibilitatea ca SC Adrem să
preia şi contractul de concesionare, solicită ca aceste problemă să fie discutată într-o viitoare şedinţă extraordinară
pentru a nu induce pe nimeni în eroare, începând cu data de 13 mai 2013 SC Adrem este responsabilă din punct de
vedere material. Preţul practicat - de 116 lei la „gardul” centralei a fost criteriu de câştigare a licitaţiei la care se va mai
adăuga 70 – 80 lei astfel încât gigacaloria va ajunge la maxim 200 lei.

Dl Roibu solicită prezenţa în şedinţa viitoare a Consiliului Local al municipiului Suceava a  reprezentanţilor
SC Adrem care să evidenţieze evoluţia lucrărilor.

Dl Primar precizează că cei de la SC Adrem au dat curs fiecăriei invitaţii făcute, însă trebuie lăsaţi să-şi facă
treaba potrivit licitaţiei pe care au câştigat-o. Rezerva municipalităţii o constituie CAF – urile care pot asigura energia
termică  în  sezonul  rece  următor.  Problema  ce  se  impune  a  fi  dezbătută  cu  precădere  în  acest  moment  este
reglementarea raporturilor cu salariaţii. 

Dl Grosar  ridică problema reparaţiilor CAF – uri pentru a funcţiona pe perioada de vară, municipalitatea
trebuie să-şi asigure această rezervă în cazul în care SC Adrem nu va putea furniza apă caldă începând chiar cu luna
mai 2013. O importanţă deosebită o cnstituie identificarea surselor prin care să se asigure plata salariilor compensatorii
angajaţilor SC Termica SA Suceava. Propune convocarea unei şedinţe în acest sens cât mai repede pentru a reglementa
astfel raporturile cu salariaţii. 

Membrii Consiliului Local al municipiului Suceava au luat act de cele prezentate.

PUNCTUL 2 – Ordinea de zi suplimentară - Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarului public de conducere – Secretar municipiu dl. Ioan Ciutac;
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Se supune la vot Raportul de evaluare:
VOT: DA – 19
Raportul  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  ale  funcţionarului  public  de

conducere – Secretar municipiu dl. Ioan Ciutac a fost aprobat.

Dl Secretar mulţumeşte pentru votul acordat.

PUNCTUL 36 – Ordinea de zi iniţială – Diverse 
Dl Girigan propune ca la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al

municipiului Suceava să se includă şi prevederea potrivit căreia minutele corespunzătoare unui grup de consilieri să
poată fi alocate sau nu altui coleg.

Dl Girigan declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data
de 31 ianuarie 2013 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.   

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        SECRETAR MUNICIPIU
             EUGEN GIRIGAN                                                                                                          Jr. IOAN CIUTAC

                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                            ÎNTOCMIT        

                                        GRĂMADĂ ANCUŢA
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