ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 09 mai 2011
Dl. Harşovschi – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.
1537/09.05.2011 pentru data de 09.05.2011, ora 09. 30 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 20 consilieri locali, dl. Drăgoi şi dl.Tătăranu
lipsesc motivat iar d-na Ionescu a întârziat.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar
Lucian Harşovschi, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, dl. Cerlincă Florin – director Direcţia
Generală Tehnică şi de Investiţii, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios, administrativ, juridic, dna 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.Harşovschi, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesionare a unor active
situate în incinta CET Suceava în vederea realizării şi operării, prin atragerea
capitalului privat, a unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru
necesarul de energie termică în municipiul Suceava şi concesionarea în vederea
retehnologizării şi operării Centralei electrice de termoficare în cogenerare cu
combustibil cărbune din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului
Suceava.
Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 19 voturi
Abţ- 1 vot
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesionare a
unor active situate în incinta CET Suceava în vederea realizării şi operării, prin
atragerea capitalului privat, a unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă
dimensionată pentru necesarul de energie termică în municipiul Suceava şi
concesionarea în vederea retehnologizării şi operării Centralei electrice de termoficare
în cogenerare cu combustibil cărbune din municipiul Suceava – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.

Dl.Primar: Aşa cum ştiţi totdeauna respect regulile şi vă anunţ din timp în ceea ce priveşte
şedinţele, însă, din păcate acest contract s-a creat greu. Se ştie că avem o mare problemă în
municipiu în ceea ce priveşte încălzirea, şi putem spune foarte clar că societatea actuală se va
desfiinţa mai devreme sau mai târziu, şi avem o responsabilitate foarte mare de a nu lăsa
sucevenii fără căldură. Prin semnarea acestui contract dăm o speranţă sucevenilor că vor avea
un serviciu civilizat de termoficare şi un cost suportabil al energiei termice. Aşa cum se ştie
elementul cheie din această licitaţie, din caietul de sarcini care a fost aprobat în şedinţa
consiliului local, a fost preţul de 116 lei/gigacalorie. Sperăm ca în 2 ani de zile această
centrală să fie funcţională astfel încât să degrevăm bugetul local. Aşa cum se ştie noi am
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aprobat în luna septembrie prin HCL nr.198 mandatarea la SC TERMICA pentru a se face
această licitaţie, fiind aprobat atunci caietul de sarcini rămânând să fie aprobat contractul de
concesiune după licitaţie. Contractul de concesiune este făcut destul de rigid cu clauze impuse
în cazul în care se întâmplă ceva pe parcurs contractul să poată fi reziliat şi primăria să fie
despăgubită.
Se anunţă prezenţa d-nei Cristina Ionescu.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Donţu: Deşi este un contract important dacă nu s-a putut să fim anunţaţi cu câteva zile înainte se
putea ca în expunerea de motive să ne spuneţi mai exact despre ce este vorba. În documentele pe care
le-am primit există un proiect de hotărâre în care este menţionat că se aprobă un contract de
concesionare a unor active însă nu se specifică care. În conţinutul contractului avem aceleaşi fraze iar
la punctul 4.2 se menţionează că obiectul concesiunii este descris în caietul de sarcini ce constituie
anexă la prezentul contract însă nu avem anexat acest caiet de sarcini. Aş dori să ştiu despre ce este
vorba.
Dl.Primar: La HCL nr.198/22.09.2010 există anexat caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire.
Dl. Ioan Gemănari – Director general SC Termica SA: Este vorba de aproximativ 7 ha teren, de
clădiri şi de mijloace fixe care sunt prezentate în detaliu în caietul de sarcini.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da- 18 voturi
Abţ- 3 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Dl. Harşovschi, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor prezenţi
pentru participare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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