ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 31 martie 2011
Dl. Caşu – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1190/25.03.2011 pentru
data de 31.03.2011, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi
informează că sunt prezenţi 21 consilieri locali, dl. Drăgoi a anunţat că întârzie iar dl.Iordache lipseşte
motivat.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar
Lucian Harşovschi, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na Văideanu Elisabeta – Director
executiv, dl. Andronache – director Direcţia generală a domeniului public, dl. Horodenciuc Viorel –
director Poliţia Comunitară, d-na Cerasela Prelipceanu - director Directia Urbanism si Amenajarea
Teritoriului , dl. Mihail Jitariuc – director Direcţia Patrimoniu şi Protecţia Mediului, d-na Xenia
Bondor – şef Serviciu urbanism, dl. Hostiuc Mihai – director Direcţia de ecologizare, dl.Hanceriu
Mihai – şef Serviciu asociaţii de proprietari,d-na Narcisa Marchitan – director Direcţia de Asistenţă
Socială, d-na Mirela Dziubinschi – şef Serviciu resurse umane, d-na Loreana Mureşan – şef Serviciu
evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios,
administrativ, juridic, d-na Amariei Ileana – şef Serviciu autorizarea, corp control comercial, d-na
Camelia Damian – şef Serviciul patrimoniu, , d-na Sofian Nicoară Mirela Rodica – consilier Biroul
buget, 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.
Caşu, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei:
1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 15.02.2011 şi
24.02.2011.
2. Proiect de hotărâre privind virările de credite între programele aceluiaşi capitol bugetar din cadrul
bugetului local pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor
proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2011 – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Curcubeul Succesului
– iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel
Seredenciuc.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL
şi Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinţe şi funcţiuni
complementare locuirii pe terenuri proprietăţi private în suprafaţă totală de 47.156 mp, solicitanţi:
proprietarii de terenuri (fost RA APPS), str. Parcului – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi
Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate până la data de 31.05.2011 a unui garaj
construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava domeniul privat – iniţiatori Primarul
municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
7. Proiect de hotărâre privind reamplasarea chioşcului de îngheţată, proprietatea SC BETTY ICE
SRL, de pe strada Ştefan cel Mare (vis a vis de Casa de cultură), pe strada Ştefan cel Mare (în faţa
Parcului Central) – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava
Viorel Seredenciuc.
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8. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public
al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu
modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9. Proiect de hotărâre privind completarea precum şi modificarea 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.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii între municipiul Suceava, Consiliul
Judeţean şi Arena Teatro S.L. în vederea implementării Proiectului de reabilitare a Curţii
Domneşti – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii între Municipiul Suceava, Primăria
comunei Mitocul Dragomirnei şi SC Dragomirna Golf Resort SA în vederea implementării
proiectului „Dragomirna Golf Resort” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenurile
atribuite în folosinţă gratuită Parohiei „Izvorul Tămăduirii” – iniţiator Primarul municipiului
Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Suceava a donaţiei d-lui Flutur
Gheorghe constând în parcele de teren în suprafaţă de 266 mp şi 137 mp situate în Suceava, zona
Lanişte-Burdujeni – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Biserica Penticostală
„Filadelfia” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 228 mp în vederea amenajării unei
grădiniţe – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către E-ON Moldova
Distribuţie SA a terenului în suprafaţă de 0,7 mp situat în Suceava, la intersecţia străzilor
Gheorghe Doja cu Octavian Goga – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor parcele de teren
proprietate publică a municipiului Suceava către Ministerul Mediului şi Pădurilor – Agenţia pentru
Protecţia Mediului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru organizarea licitaţiei publice în vederea
închirierii unei suprafeţe de 1848 mp, situată în incinta patinoarului artificial în vederea
desfăşurării de activităţi sportive sezoniere în perioada 01.05.2011 – 30.10.2011 – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiilor medicale din Centrul Medical
Bucovina str.Calea Unirii nr.24-26 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al
municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două spaţii aparţinând domeniului public al
municipiului Suceava situate în Suceava str.Petru Rareş nr.9 (incinta halei de desfacere carne şi
produse din carne) – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate
în Suceava, str. Calea Unirii fn, în vederea amplasării unui totem publicitar – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
22. 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 şi spaţii comerciale prin
construirea unor balcoane şi windfanguri – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local
complementar de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava – iniţiatori Primarul
municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei
Obreja Cristina Mariana – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului
Suceava Lucian Harşovschi.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil domnului
Rusu Radu Iulian – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava
Lucian Harşovschi.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.66/2008 privind aprobarea unor
reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau
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27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

bunuri în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului
Suceava Lucian Harşovschi.
Proiect de hotărâre privind integrarea contractului de salubrizare existent în municipiul Suceava,
în proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava” – iniţiatori Primarul
municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuinţelor ANL, pentru titularii
de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art.6² alin.4 lit.a din Legea
nr.152/1998 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare pentru 122 unităţi locative ANL din
Ansamblul Privighetorii - etapa I şi din blocul nr.30 din Ansamblul Obcini, precum şi aprobarea
preţului de vânzare pentru terenul aferent locuinţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2, poziţia 10, din HCL nr.313/16.12.2009
privind aprobarea vânzării a 12 apartamente din blocul de locuinţe nr.22, Ansamblul de locuinţe
Obcini 1B, a raportului de expertiză tehnică şi evaluare, privind evaluarea proprietăţii imobiliare
rezidenţială bloc nr.22 din Ansamblul Obcini 1B, precum şi a diferenţelor de achitat – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011 –
iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei
de Asistenţă Socială – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia
Generală a Domeniului Public – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Adresa Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului
Suceava cu nr.33/11.03.2011.
Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 21 voturi
Punctul 1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de
15.02.2011 şi 24.02.2011.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.
Se supune la vot punctul 1.
VOT : Da-21 voturi
Punctul 1 a fost aprobat.
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind virările de credite între programele aceluiaşi
capitol bugetar din cadrul bugetului local pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului
Suceava.
Dl.Primar: Practic nu este vorba de o rectificare ci de virări în cadrul aceluiaşi capitol. Deci se
modifică în lista de investiţii, din cadrul subcapitolului 70.02.50.C « Studii de fezabilitate »
următoarele:
- se modifică denumirea de la poziţia 3 din “Studiu amplasament cimitir Iţcani” în “Studiu
amplasament şi PUZ cimitir Iţcani” datorită faptului că s-a schimbat amplasamentul la cimitirul Iţcani
şi este dată o suprafaţă mult mai bună lângă localitate şi trebuie să facem şi un PUZ pentru acesta;
- se diminuează cu suma de 15.000 lei, poziţia 14 “Program de îmbunătăţire a calităţii
mediului în zona Obcini, Areni”;
- se introduce poziţia 28 cu denumirea “Studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a
serviciului de transport public local complementar de călători cu microbuze sau minibuze” cu suma
de 15.000 lei.
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Mai am o completare la acest proiect prin care se diminuează cu suma de 10.000 lei poziţia 14
„Program de îmbunătăţire a calităţii mediului în zona Obcini, Areni” şi introduce la subcapitolul
70.02.50.C „Piaţa” poziţia 1 cu denumirea „Sistem supraveghere” cu suma de 10.000 lei. Este
necesară montarea acestor camere video în pieţe deoarece nu sunt suficienţi poliţişti locali
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările d-lui Primar.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al
municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile
pe anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Am urgentat acordarea acestor sume nerambursabile în primul rând din perspectiva
echipei de handbal care are nevoie de finanţare şi are rezultate bune. În urma proiectelor depuse la
capitolul sport, cultură analizate de comisia din care fac parte toate grupurile de consilieri, au fost
declarate câştigătoare următoarele proiecte: la fotbal 3 finanţări pentru seniori CS RAPID CFR
300.000 lei, pentru juniori ASOCIAŢIA „CLUB SPORTIV SPORTING “- SUCEAVA cu 150.000 lei
şi FUNDAŢIA UMANITARĂ „DOMUS” pentru cupa bugetarului 50.000 lei. La handbal la
CLUBUL SPORTIV „UNIVERSITATEA” SUCEAVA 1.000.000 lei şi vom face tot posibilul ca
începând de mâine să dăm aceşti bani pentru că au foarte mare nevoie de ei. Vor fi alocate următoarele
sume: la rugby 50.000 lei, la volei 100.000 lei, la hochei 50.000 lei, la lupte 60.000 lei, la atletism
20.000 lei, toate acestea fiind la CSM Suceava, următoarele sume: la box 30.000 lei, la planorism şi
aeromodelism 100.000 lei, la şah pentru CLUBUL SPORTIV „ARIADNA”10.000 lei şi pentru
CLUBUL SPORTIV „ŞAH” 5.000 lei una fiind pentru promovarea copiilor, cealaltă a seniorilor. De
asemenea la cultură pentru susţinerea programului muzical săptămânal în Parcul Central de către
fanfara Primăriei municipiului Suceava 100.000 lei precum şi alte cheltuieli pentru ASOCIAŢIA
ARTIŞTILOR PLASTICI PROFESIONIŞTI – vernisaj 10.000 lei şi pentru ASOCIAŢIA
CULTURAL-EDUCATIVĂ “ARCANUL” 20.000 lei. S-a mai depus un proiect de către ASOCIAŢIA
„BALADA BUCOVINEI” de 20.000 lei dar nu a putut intra astăzi pentru că a depus mai târziu
proiectul şi de asemenea mai este suma de 50.000 lei neadjudecată pentru activitatea teatrală. Sper să
aveţi posibilitatea să analizaţi aceste propuneri şi să facem tot posibilul să dăm aceşti bani la sport şi
cultură acestea fiind primele victime ale tranziţiei. Pot exista persoana care să dezaprobe acest lucru de
a da bani în această perioadă la sport şi cultură mai ales că în unele domenii de activitate nu sunt
performanţe însă aceste sume reprezintă 1% din bugetul Consiliului Local.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Donţu: Vă rog să reevaluaţi posibilitatea acordării de bani la fotbal din alte motive în afară de criza
economică. Din câte ştiu CS RAPID CFR şi ASOCIAŢIA „CLUB SPORTIV SPORTING”
SUCEAVA au ca preşedinţi de domnul Anton şi pe domnul Moldovan, aceştia administrând în trecut
pe alte forme fotbalul sucevean. Dintr-un raport al unui lichidator care acţionează sub controlul unui
judecător sindic a reieşit că aceşti oameni nici măcar nu au înregistrat în contabilitatea entităţii juridice
pe care o administrau sumele primite de la Primărie. Deci ce credibilitate mai au aceşti oameni să
primească bani de la municipalitate? Vă rog să retrageţi acordarea de bani către aceste două entităţi
juridice.
Dl.Primar: Sunt de acord cu dumneavoastră că „fotbalul este bolnav” fără să facă excepţie la
Suceava. Din câte ştiu dl.Moldovan nu mai este la CS RAPID CFR. Acest punct de vedere al d-voastră
trebuia spus la aprobarea bugetului local din luna ianuarie. Atunci toate grupurile de consilieri au votat
bugetul şi din acel moment până acum am pus în practică aceste licitaţii. Astăzi aceste cluburi au
câştigat aceste licitaţii şi putem ajunge în situaţia în care acestea pot da primăria, primarul în judecată
pentru abuz în serviciu deoarece ele au respectat condiţiile. Sunt de acord să punem nişte condiţii mai
drastice deşi ei vin aici şi câştigă în baza Legii nr.350.
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Dl.Vornicu: Vreau să precizez că dl.Anton este angajat pe o funcţie de antrenor la SPORTING,
antrenând grupa din 1994 care este pe primul loc şi care are toate şansele să ajungă să joace în divizia
C, fiind o generaţie de excepţie însă dl.Anton din punct de vedere administrativ nu are nici un fel de
prerogative. Preşedinte de club la SPORTING este dl.Stănescu iar ceilalţi 3 sunt pe funcţii de antrenori
fără a fi plătiţi făcând acest lucru din plăcere. Referitor la CS RAPID CFR dl.Moldovan nu mai
figurează pe statele de plată şi nici în organigrama clubului, preşedinte de club este dl.Clim iar dacă
noi nu vom aproba astăzi aceste sume care au fost date în comisia de licitaţie riscăm să nu mai avem
fotbal nici acum şi nici pe viitor în Suceava deoarece criza a afectat profund toate cluburile iar aceşti
oameni care încă mai rezistă încercând să investească în copii. Această „pepinieră” de la SPORTING
poate asigura generaţia de jucători pentru anul viitor. Dacă SPORTING va promova în divizia C anul
viitor vor fi două echipe în această divizie şi va trebui să le unificăm pentru a încerca să menţinem o
singură echipă pentru a reuşi să promovăm în Divizia B. CS RAPID CFR dacă nu va primi aceste
sume din partea Consiliului se va desfiinţa înainte de terminarea acestui retur. Rugămintea mea în
calitate de preşedinte a Comisiei sport turism este aceea de a vedea şi partea plină a paharului şi să
încercăm să ajutăm sportul sucevean, în speţă fotbalul, care va rămâne un sport de masă.
Dl.Primar: Astăzi bugetul la fotbal este jumătate faţă de cel de la handbal iar acum doi ani bugetul la
fotbal era de 3 ori mai mare decât cel de la handbal. Deci cred că i-am penalizat pentru faptul că nu au
performanţe.
Dl.Donţu: Dl.Vornicu ne-a convins că sportul este benefic în Suceava însă eu vorbeam de persoane
care au sfidat municipalitatea, dl.Moldovan afirmând că nu ne dă socoteală pentru banii pe care îi
cheltuie la fotbal. Dacă s-a întâmplat acest lucru cred că este mai bine să luăm aceşti bani şi să îi dăm
la handbal. Despre faptul că nu se mai poate face nimic acum avem păreri diferite atâta timp cât noi
suntem chemaţi să votăm şi nu să luăm la cunoştinţă despre ceea ce a făcut această comisie desemnată
de noi şi să salvăm ceea ce se mai poate salva prin votul de astăzi.
Dl.Barbă:Vreau doar să fac o precizare şi anume că aceşti bani nu fac referire doar la votul de astăzi
ci şi aprobarea în cadrul bugetului a sumelor alocate fotbalului şi altor ramuri sportive.
Se anunţă prezenţa d-lui Drăgoi.
Amendament dl.Donţu: Solicit votarea separată a alocării sumelor pentru fotbal cu alocarea sumelor
pentru celelalte sporturi.
Se supune la vot amendamentul d-lui Donţu.
VOT : Da-6 voturi
Nu-12 voturi
Abţ-4 voturi
Amendamentul nu a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia
„Curcubeul Succesului” – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
Dl.Primar:Aşa cum se ştie noi avem această asociere cu oraşul Laval din Franţa şi vreau să vă aduc la
cunoştinţă faptul că l-am invitat pe dl.Primar al oraşului Laval la zilele Sucevei însă nu va putea veni
atunci ci pe data de 6 şi 7 iulie 2011 când vom avea o şedinţă extraordinară a Consiliului Local când se
va contrasemna acordul de înfrăţire între oraşul Laval şi oraşul Suceava. Cei din Laval ne-au trimis o
adresă prin care ne aduc la cunoştinţă faptul că în perioada 7-9 mai se organizează Europa Festival la
Laval unde vor participa 1500 de tineri din toate cele 9 oraşe cu care sunt înfrăţiţi cei de la Laval, şi ca
atare ne invită şi pe noi să participăm cu o delegaţie de 20 de persoane în care noi vom suporta doar
transportul, care reprezintă 20% din cheltuielile totale ceea ce înseamnă 4000 euro adică 16.500 lei.
Asociaţia „Curcubeul Succesului” a fost înfiinţată la îndemnul celor de la Laval deoarece acolo se
lucrează pe asociaţii nonguvernamentale. Îl avem invitat pe dl.profesor Romeo Ionescu care este
preşedintele acestei asociaţii, dumnealui participând la Laval la semnarea contractului de înfrăţire între
Laval şi Suceava. Dumnealui este profesor la Universitatea „Ştefan cel mare” Suceava la catedra de
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robotică, are o colaborare foarte bună cu francezii, cu universitatea de acolo. Noi nu putem da aceşti
bani în nume propriu unor persoane fizice motiv pentru care lucrăm prin această asociaţie iar cei de la
Laval care sunt organizatorii evenimentului nu încasează banii direct la Laval ci tot prin aceste
organizaţii nonguvernamentale. În măsura în care viram aceşti bani în Franţa era foarte complicat
deoarece aveam nevoie de acordul Ministerului de Interne.
Invitat dl.profesor Romeo Ionescu: Asociaţia „Curcubeul Succesului” a fost înfiinţată pentru a lega
aceste două oraşe Laval şi Suceava. Am avut şansa de a participa la semnarea actelor de înfrăţire de
către cei doi primari. Astăzi sunt aici doar pentru a solicita aprobarea d-voastră de a finanţa deplasarea
celor 20 de tineri la Laval în cadrul festivalului care se numeşte Europa Festival care întruneşte peste
3000 de persoane din care 2000 din Franţa şi în jur de 900 de persoane invitate din România, Ungaria,
Canada, Germania şi Bulgaria. Acolo se vor întâlni tineri pe tărâmul culturii, pe tărâmul sportului. Noi
nu reprezentăm Suceava pe echipe ci sportivi suceveni în echipe europene. Proiectele noastre continuă
cu ajutorul primăriei cum ar fi concursul de fotografie – scene din stradă – care este iniţiat de primăria
Suceava fotografiile urmând să fie expuse în mai multe oraşe europene şi probabil şi la noi. Mai
participăm la expoziţia Laval-virtual.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Vornicu: Aş dori câteva precizări de la dl.profesor sau de la dl.primar. Văd în proiect că este vorba
de un grup de tineri sportivi şi însoţitorii lor. Câţi tineri sportivi şi câţi însoţitori vor fi, pe ce criterii
vor fi selectaţi şi cât costă acest transport.
Dl.Primar: Este vorba de o echipă de baschet de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” şi alte categorii.
Suma de 4000 de euro reprezintă costul total al transportului cu microbuzul. Deci din costurile totale
de aproximativ 20.000 euro noi plătim doar 4.000 euro pentru transport restul sumei reprezentând
cazare si masa fiind suportata de cei de la Laval.
Dl.profesor Romeo Ionescu: Tinerii au fost selectaţi din două instituţii, majoritate fiind de la
Colegiul Naţional „Petru Rareş” aceştia fiind selectaţi de către profesorii lor din echipa de baschet şi
sunt cei de la universitate din atletism şi badminton deoarece aşa ni s-a cerut să diversificăm. Din
punct de vedere al participării numărul sportivilor care pleacă este de 14 şi 5 însoţitori poziţia 20
neştiind în momentul de faţă dacă pleacă sau nu.
Dl.Vornicu: de ce aţi ales doar 3 sporturi?
Dl.profesor Romeo Ionescu: Evantaiul de sporturi oferit de către Festivalul Europa era nominalizat şi
noi ne-am înscris unde am avut posibilitatea deoarece nu am putut să ne înscriem la caiac-canoe, la
polo pentru că nu aveam acces.
Amendament dl.Vornicu: La art.2 să fie trecute costurile totale în loc de costurile de transport.
Se supune la vot amendamentul d-lui Vornicu.
VOT : Da-18 voturi
Nu-1 vot
Abţ-3 voturi
Amendamentul a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN
URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de
locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii pe terenuri proprietăţi private în suprafaţă totală de
47.156 mp, solicitanţi: proprietarii de terenuri (fost RA APPS), str. Parcului – iniţiatori
Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
Dl.Primar: Am primit o sesizare în cursul zilei de ieri de la Autoport SRL, o societate comercială care
este asociată în acest PUZ, prin care ne solicită să amânăm discutarea acestui proiect pentru unele
clarificări. Sunt mulţi asociaţi acolo şi sunt probleme, fapt pentru care vă rog să îmi permiteţi să retrag
proiectul de pe ordinea de zi până se vor clarifica anumite aspecte.
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Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate până la data de
31.05.2011 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 o solicitare de a intra în legalitate cu un garaj de către Epure Lucreţia.
Comisia sport turism – discuţii în plen,toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Caşu: Trebui să se rezolve într-un mod, de găsit o soluţie dacă dorim să mai aducem nişte bani la
bugetul municipiului Suceava. În mare parte, proprietarii celor peste câteva mii de garaje pe o
suprafaţă de 9-10 m din faţa propriului garaj a betonat şi a făcut un fel de parcare proprie iar în garaje
desfăşoară altfel de activităţi. Dacă au făcut investiţii să îi lăsăm să folosească acel teren însă să
identificăm aceste suprafeţe şi să percepem nişte taxe.
Dl.Primar: Dl. viceprimar Harşovschi împreună cu Direcţia generală a Domeniului Public să facem o
identificare a acestor suprafeţe.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abţ-4 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind reamplasarea chioşcului de îngheţată,
proprietatea SC BETTY ICE SRL, de pe strada Ştefan cel Mare (vis a vis de Casa de cultură),
pe strada Ştefan cel Mare (în faţa Parcului Central) – iniţiatori Primarul municipiului Suceava
şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
Dl.Primar: Această societate avea chioşcul în faţa Casei de Cultură însă acolo astăzi este şantierul
pentru parcarea subterană şi ca atare ne-au solicitata mutarea în cealaltă parte, lângă parc. Având în
vedere faptul că societatea BETTY ICE SRL este o societate de referinţă pentru municipiul Suceava
este bine să fim de acord cu această reamplasare mai ales că este din vina noastră ei fiind cu taxele la
zi.
Comisia sport turism – discuţii în plen,toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte
din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea
nr.153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului
Suceava
Dl.Primar: Ca urmare a solicitării a Centrului de Transfuzie Sanguină Suceava de a clarifica situaţia
lor din punct de vedere al terenului completăm inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
municipiului Suceava cu suprafaţa de teren pe care este construit Centrul de Transfuzie Sanguină
Suceava, respectiv 1700 mp.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 9. Proiect de hotărâre privind completarea precum şi modificarea 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: Este vorba de modificarea patrimoniului privat al municipiului Suceava cu bunuri care se
adaugă şi altele care sunt scoase din domeniul privat.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii între
municipiul Suceava, Consiliul Judeţean şi Arena Teatro S.L. în vederea implementării
Proiectului de reabilitare a Curţii Domneşti – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Firma Arena Teatro S.L. din Spania care este specializată în reabilitarea de situri
arheologice, s-a adresat Primăriei municipiului Suceava cu o scrisoare de intenţie prin care
menţionează că ar fi interesaţi să avem o colaborare în ceea ce priveşte Curtea Domnească. Aşa cum
se ştie Curtea Domnească este la fel de importantă ca şi Cetatea de Scaun a Sucevei. Astăzi suntem în
rezervă cu proiectul de acolo având în vedere că a fost promovată în primul rând Cetatea de Scaun.
Această firmă se obligă să ne facă studiul de fezabilitate şi documentaţia tehnică gratuit după care vom
încerca să găsim finanţări europene sau de altă natură. În măsura în care Primăria nu are nici un fel de
obligaţii decât cea de a pune la dispoziţie împreună cu Muzeul Bucovina documentaţia şi de a permite
accesul celor de la Arena Teatro S.L. în incinta Curţii Domneşti. Mâine şi-au anunţat prezenţa la
Suceava reprezentanţii firmei Arena Teatro S.L. şi vom avea o întâlnire cu ei la Primăria municipiului
Suceava la ora 10.00 unde sunt invitaţi şi cei de la Muzeul Bucovina pentru a vedea care este părerea
specialiştilor cu privire la reabilitarea Curţii Domneşti.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Caşu: Acestă firmă a mai executat în România un asemenea proiect?
Dl.Primar: În România nu ştiu însă au un catalog impresionant cu foarte multe situri reabilitate de ei
în Spania.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii între
Municipiul Suceava, Primăria comunei Mitocul Dragomirnei şi SC Dragomirna Golf Resort SA
în vederea implementării proiectului „Dragomirna Golf Resort” – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
Dl.Primar: SC Dragomirna Golf Resort SA a înaintat o scrisoare Primăriei municipiului Suceava în
care solicită să intrăm şi noi în asociere în ceea ce priveşte acest proiect grandios „Dragomirna Golf
Resort”. Scrisoarea este semnată de către dl. Daniel Tănase şi dl.Gheorghe David care sunt în
Consiliul de Administraţie la această societate. Din discuţiile avute cu dumnealor am înţeles că
principalii acţionari la această societate este firma Assist şi firma Dedeman. Dl.Tănase este prezent în
sală şi o să ne prezinte pe scurt acest proiect. Am văzut acest proiect şi cred că este binevenit în zona
noastră pentru că duce la crearea de noi locuri de muncă acest proiect fiind la 7 km de primăria
municipiului Suceava şi la 2,5 km de limita municipiului. Noi cu câţiva ani în urmă am aprobat în
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Consiliul Local strategia de turism în municipiul Suceava în care una din variante era şi cea de turism
împreună cu Mănăstirea Dragomirna iar acum se iveşte şi această oportunitate cu acest complex de
golf. El nu este strict un complex de golf ci are două componente, una de golf cu un circuit închis şi a
doua componentă este un proiect de recreere cu foarte multe bazine, spaa-uri şi alte elemente pe care
le va prezenta dl.Tănase. Consider că este un lucru bun pentru Suceava în ideea de a aduce cât mai
mulţi turişti aici intrând într-un circuit cu Cetatea de Scaun care a fost licitată pentru modernizare, cu
Aeroportul „Ştefan cel Mare” care este pe punctul de a primi nişte finanţări pentru a fi transformat în
aeroport internaţional. Cu cât vor fi mai mulţi turişti care vor vizita oraşul Suceava, direct sau indirect,
vor veni bani la Primărie. Acesta este doar un acord de principiu urmând să vedem în viitor care vor fi
obligaţiile municipalităţii. Asocierea noastră dă greutate acestui proiect deoarece autorităţile locale au
o mare importanţă în atragerea de finanţări europene. Din ceea ce mi s-a spus, ei s-au inspirat după
proiectul din zona Fântânele de la Arad unde o firmă italiană a făcut un complex sportiv de golf pe o
suprafaţă de 300 ha autorităţile locale fiind asociate şi ele.
Invitat dl.Tănase Daniel: Deşi important golful, nu este nici sub aspectul investiţiei, nici sub aspectul
generării veniturilor sau profiturilor, nu este elementul principal dar oferă identitate şi distincţie acestei
mici staţiuni turistice care urmează să se construiască. Este vorba de un hotel de 5 stele operat de un
operator internaţional cu renume, alte capacităţi de cazare, restaurante, magazine, deci un întreg resort.
Este o suprafaţă de aproximativ 100 ha cu o privelişte superbă asupra lacului Lipoveni, asupra apei
Sucevei, înconjurată pe două laturi de pădure şi cu un lac natural pe proprietate. Impactul principal a
acestui proiect major în turism este asupra creşterii turismului în zonă şi asupra creşterii economice a
zonei. De asemenea are un impact pozitiv asupra scăderii şomajului prin generarea de locuri de muncă
şi prin generarea creşterii industriilor. În perioada de construcţie constructorii vor avea de câştigat
pentru că este investiţia este foarte mare şi se generează foarte multe locuri de muncă, de asemenea în
perioada de operare industria alimentară, industria meşteşugurilor şi alte industrii. Vorbim despre un
hotel cu 150-160 de camere la standarde internaţionale, un spa operat de un operator internaţional cu
piscină interioară, piscină exterioară, săli de masaj şi saună, de o sală de conferinţă într-o construcţie
modulară cu o capacitate maximă de 600-650 de locuri, săli de miting, un countryclub care va oferi un
spaţiu elegant de socializare pentru cei care vin să practice golful sau celelalte sporturi pentru că vor fi
terenuri de tenis şi de minifotbal, o academie de golf necesară celor care vor să se iniţieze în acest
sport care este mai puţin răspândit la noi dar care este privit aspiraţional de generaţia tânără şi nu
numai. Golful are avantajul că se poate practica de la vârsta copilăriei până la cea a senectuţiei şi poate
atrage foarte multe persoane.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre
Dl.Tătăranu: Care este lacul natural de pe proprietate pe care l-aţi menţionat?
Dl.Tănase: Este vorba de lacul Bîcul.
Dl.Tcaciuc: Având în vedere clima din judeţul nostru în perioada de iarnă ce se va face?
Dl.Tănase: În studiul de fezabilitatea a fost luată în calcul o perioadă de operare de 6 luni însă
probabil perioada de operare va putea fi extinsă la 7 luni. În Germania şi în zone cu climă
asemănătoare sunt circa 200-300 de terenuri de golf deci nu este nici o problemă din acest punct de
vedere. În general terenurile de golf nu sunt asociate neapărat cu zonele foarte călduroase.
Dl.Harşovschi: Care este termenul de finalizare a investiţiei?
Dl.Tănase: Cel mai sigur se va putea juca golf în 2015-2016. Construcţia ansamblului este estimată la
3 ani iar pentru zonele de gazon pentru golf trebuie cultivate cu 1,5-2 ani înainte de darea în folosinţă.
Deci estimăm să finalizăm în 3 ani 3 ani şi jumătate în funcţie de perioada în care se demarează
lucrările.
Dl.Vornicu: În ce va consta asocierea între Consiliul local şi firma respectivă? Pe viitor ce ar trebui să
facă municipiul Suceava ca să vă vină în ajutor?
Dl.Tănase: Nu am generat un model sau o preferinţă de asociere. Fiind vorba de ceva ce se doreşte a
fi derulat cât mai repede nu va putea fi sub forma parteneriatului public-privat. Cred că în următoarele
săptămâni cu ajutorul juriştilor se va da soluţia cea mai bună. Sunt formulele clasice dar trebuie de
văzut care este cea mai de impact iar în viziunea noastră nu vedem o asociaţie formală a primăriei deci
poziţiile vor trebui să fie comparabile pentru că în ochii finanţatorilor o asociaţie de 0,5%-1% este
formală. Deci vedem o asociere solidă între actualii acţionari şi primărie iar despre forma juridică nu
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s-a discutat încă. Urmează să avem discuţii cu privire la acestea şi sperăm ca în cel mai scurt timp să
se clarifice.
Dl.Primar: Am avut discuţii cu Dl.Tănase şi am exprimat foarte clar că Primăria este într-o perioadă
de austeritate financiară şi vom vedea la momentul potrivit care va fi efortul nostru financiar dar eu zic
că va fi unul simbolic pentru că aşa cum spus pentru că asocierea noastră dă greutate proiectului în
ideea de găsi finanţări europene.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de
proprietate pentru terenurile atribuite în folosinţă gratuită Parohiei „Izvorul Tămăduirii” –
iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este Legea nr.239/12.07.2007 care prevede că unităţile de cult care au teren în folosinţă
gratuită de la autorităţile locale să poată avea terenul în proprietate. Am mai aprobat acest lucru şi la
alte biserici.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Drăgoi: La art.3 să se corecteze cu Parohia în loc de Parodia cum este trecut.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 13. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Suceava a
donaţiei d-lui Flutur Gheorghe constând în parcele de teren în suprafaţă de 266 mp şi 137 mp
situate în Suceava, zona Lanişte-Burdujeni – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Vreau să mulţumesc d-lui Flutur Gheorghe pentru aceste donaţii în zona LanişteBurdujeni pentru a putea face utilităţile în zonă.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către
Biserica Penticostală „Filadelfia” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 228 mp în
vederea amenajării unei grădiniţe – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de o solicitare a bisericii Filadelfia de a i se da în folosinţă gratuită 228 mp
această suprafaţă fiind necesară pentru începerea construirii unei grădiniţe în zonă.
Comisia sport turism – discuţii în plen, toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către
E-ON Moldova Distribuţie SA a terenului în suprafaţă de 0,7 mp situat în Suceava, la intersecţia
străzilor Gheorghe Doja cu Octavian Goga – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de darea in folosinţă gratuită către E-ON Moldova a terenului în suprafaţă de
0,7 mp pentru amplasarea unui stâlp electric necesar racordării unei locuinţe cu curent electric.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor
parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava către Ministerul Mediului şi
Pădurilor – Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava – iniţiator Primarul municipiului
Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de atribuirea în folosinţă gratuită către ministerul Mediului şi a Pădurilor a
unor parcele de teren pentru montarea a 3 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Una va fi
montată în incinta Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” pe o suprafaţă de 25 mp, alta în incinta
Grădiniţei cu program prelungit nr.12 „Ţăndărică” tot pe o suprafaţă de 25 mp iar ultima în Piaţa 22
Decembrie pe 2,3 mp.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru organizarea licitaţiei
publice în vederea închirierii unei suprafeţe de 1848 mp, situată în incinta patinoarului artificial
în vederea desfăşurării de activităţi sportive sezoniere în perioada 01.05.2011 – 30.10.2011 –
iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Din păcate ne confruntăm cu o situaţie de austeritate financiară la primăria municipiului
Suceava inclusiv la domeniul public. Este o solicitare a unei firme de a închiria 1848 mp de la
patinoar. În conformitate cu legislaţia aprobată în Consiliul Local preţul de pornire al licitaţiei este de
9,7 lei/mp/lună ceea ce ar însemna aproape 180 milioane de lei vechi pe lună deci pentru cele 5 luni de
zile ajungându-se la aproape un miliard. Deci în măsura în care ar veni o firmă să dea aceşti bani ar fi
bine pentru că este o austeritate maximă şi ar fi în beneficiul primăriei dacă s-ar adjudeca la preţul pe
care l-am stabilit.
Comisia sport turism – discuţii în plen, toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 18. Proiect de hotărâre privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiilor
medicale din Centrul Medical Bucovina str.Calea Unirii nr.24-26 – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de vânzarea unui spaţiu medical d-nei doctor Cimpoeşu Anca Rodica acest
spaţiu fiind singurul rămas din Policlinica Industrială. Cred că este bine să le vindem pe toate pentru
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că nu avem altă strategie cu aceste spaţii nemaifiind majoritari nu avem nici un interes să mai investim
bani acolo.
Comisia sport-turism - nu se pronunţă, toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând
domeniului public al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de 18 mp tot în zona patinoarului preţul de pornire la licitaţie fiind de 12
lei/mp/lună.
Comisia sport turism – discuţii în plen, toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Dl.Iordache s-a învoit.
Punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două spaţii aparţinând
domeniului public al municipiului Suceava situate în Suceava str.Petru Rareş nr.9 (incinta halei
de desfacere carne şi produse din carne) – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de două spaţii libere în hala de carne şi produse din carne din piaţa Centrală.
Le scoatem la licitaţie pentru că nu mai avem chiriaşi acolo preţul de pornire fiind de 15 lei/mp/lună.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei
parcele de teren situate în Suceava, str. Calea Unirii fn, în vederea amplasării unui totem
publicitar – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de o solicitare din partea firmei SC Stand up Trade SRL de a închiria o
suprafaţă de teren pentru amplasarea unui totem publicitar.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Săndulescu Monica Loredana nu votează la acest proiect.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul.22. 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 şi spaţii comerciale prin construirea unor balcoane şi windfanguri – iniţiator Primarul
municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de solicitări în vederea extinderii unor balcoane, suprafeţele sunt rezonabile,
aşa cum s-a stabilit în Consiliul Local, până la 10 mp.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de
transport public local complementar de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava –
iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian
Harşovschi.
Dl.Primar: Aşa cum se ştie astăzi funcţionează un transport public complementar în oraşul nostru.
Acest contract expiră în luna mai şi deşi mi-aş fi dorit să nu mai prelungim acest contract pentru
transportul complementar nu este posibil. Ne-am propus să mai cumpărăm cel puţin 10 mijloace de
transport de tip maxi-taxi la primăria municipiului Suceava pe care să le dăm în exploatare celor de la
TPL însă datorită austerităţii financiare nu am mai reuşit acest lucru. Astăzi parcul de la TPL are 33 de
autobuze şi 10 microbuze ale primăriei municipiului Suceava. Ca urmare a studiului realizat de
specialişti rezultă că mai sunt necesare minim 20 de mijloace de transport complementar pentru a
asigura toate traseele în municipiul Suceava. Ca atare venim astăzi cu propunerea de a organiza o
licitaţie pentru încă 20 de mijloace de transport complementar la transportul public plus rezervele de
30% prevăzute de legislaţia în vigoare. Se ştie că societatea de transport public local este sprijinită de
primărie, lunar alocând 1-2 miliarde acestei societăţi pentru a o putea menţine pe linia de plutire. Aşa
cum se ştie au avut acea solicitare de majorare a preţului la bilet aceasta fiind o strategie pentru a
determina cetăţenii să cumpere cât mai multe abonamente parţial realizându-se acest lucru. Acum 7
ani de zile în urmă în Suceava erau aproximativ 200 de microbuze, în faza a doua au fost 35 plus
rezervele, acum mergem pe 20 plus rezervele iar în viitor cred că vom avea transportul propriu al
municipalităţii fără să mai fim nevoiţi să solicităm acest transport public complementar.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Caşu: La art.9 se constituie o comisie şi trebuie să faceţi propuneri pentru 5 consilieri din care 3
membri de drept şi 2 membri de rezervă.
Dl.Harşovschi: Îl propun pe dl.Creţu Silviu Cristinel.
Dl.Caşu: Îl propun pe dl.Bosancu Niculai.
Dl.Vornicu: Îl propun pe dl.Mocanu Vasile
Dl.Harşovschi: ca membri de rezervă propun pe dl.Ungurian Daniel şi pe d-na Cocriş Doiniţa Nela.
Se supune la vor propunerea d-lui Harşovschi ca dl.Creţu Silviu Cristinel să fie membru în comisie.
VOT : Da-22 voturi
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vor propunerea d-lui Caşu ca dl.Bosancu Niculai să fie membru în comisie.
VOT : Da-21 voturi
Abţ-1 vot
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vor propunerea d-lui Vornicu ca dl.Mocanu Vasile să fie membru în comisie.
VOT : Da-22 voturi
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Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vor propunerea d-lui Harşovschi ca d-na Cocriş Doiniţa Nela să fie membru de rezervă.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-2 voturi
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vor propunerea d-lui Harşovschi ca dl.Ungurian Daniel să fie membru de rezervă.
VOT : Da-19 voturi
Abţ-3 voturi
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.24 Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de
Administrator de Imobil doamnei Obreja Cristina Mariana – iniţiatori Primarul municipiului
Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
Dl.Primar: La proiectele 24 şi 25 sunt nişte sesizări cu nereguli care s-au înregistrat la asociaţiile de
proprietari. D-na Obreja este administrator la J14 şi J15 unde sunt nişte nereguli pe linie financiară.
Dl.Caşu: D-na Obreja este prezentă şi am înţeles că a făcut nişte obiecţiuni pe care o rog să le
prezinte.
D-na Obreja: Vreau să vă rog să observaţi că anexat raportului de retragere a atestatului este un
proces verbal iar la semnături preşedintele asociaţiei de proprietari semnează şi scrie „vezi anexa”. Aş
vrea să ştiu de ce inspectorii serviciului asociaţii de proprietari nu a ataşat anexa deoarece anexa
conţine problema cea mai importantă din acest raport. Eu am această anexă. Persoana care mi-a făcut
plângere a făcut sesizare şi la poliţie. Inclusiv organele de poliţie au fost induse în eroare de inspectorii
asociaţiei de proprietari nepunându-se la dispoziţie toate actele care îmi dovedesc nevinovăţia.
Deasupra procesului verbal mi se specifică „amendă de 500 de mii de lei şi un ultim avertisment
înaintea ridicării atestatului”. Deci pentru o infracţiune pe care nu am săvârşit-o mi se dau două
sancţiuni.
Dl.Primar: Consideraţi că este o conspiraţie la adresa d-voastră? Sunt probleme financiare acolo?
D-na Obreja: Nu. Poate este o omitere.
Dl.Primar: Noi nu încercăm să punem beţe în roate cuiva. Aici sunt sesizate mai multe nereguli
financiare. Am înţeles că d-voastră faceţi referire la acea anexă care nu este ataşată aici. Aş vrea să ştiu
ce conţine acea anexă.
Dl.Hanceriuc: am avut verificare la două asociaţii. La prima asociaţie J14 şi J15. La procesul verbal
al adunării generale ulterior semnării acestuia d-na Obreja mai adaugă ceva şi anume „ pentru
declaraţii va mai primi 40 de lei pe lună”. Avem ambele procese verbale şi original şi copie. În
original nu există această adnotare iar în copie scrie 40 de lei pe lună. Deci sunt două procese verbale,
cel iniţial pe care l-am luat în ziua în care a avut loc adunarea generală şi ulterior acest proces verbal
cu adnotare. Pe baza acestui proces verbal s-a încasat în fiecare lună suma de 40 de lei care în adunare
nu s-a aprobat.
D-na Obreja: Anexa conţine declaraţia oamenilor din bloc în care scrie „prin prezenta declarăm că
am ştiut de plata unor colaboratori pentru întocmirea declaraţiilor de venit pe anul 2009, lucru care s-a
discutat în şedinţă, în valoare de 40 de lei pe lună” şi există semnăturile locatarilor. În acelaşi timp
există raportul comisiei de cenzori din 23.03.2009, când a avut loc adunarea generală în care este
specificat clar la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009: 92 lei salariu administrator, 78 lei dări
finanţe şi 40 de lei declaraţii fiscale.
Dl.Hanceriuc: La data la care a fost adunarea generală reprezentantul primăriei a făcut şi declaraţii că
nu s-a discutat pe acest subiect.
Dl.Primar: Aici apar nişte nereguli care trebuie clarificate. Eu vă mai dau o şansă şi retrag proiectul
de pe ordinea de zi până la şedinţa viitoare timp în care vreau să aprofundez mai bine acest proiect şi
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să mai facem o analiză la faţa locului şi ar fi fost bine dacă ar fi venit şi preşedintele de asociaţiei de
proprietari pentru a-şi spune punctul de vedere.
Dl.Harşovschi: Sunt de acord cu dl.Primar să retragem proiectul pentru că sunt şi eu co-iniţiatorul
acestuia dar aş dori să vă asigur că sunt nereguli în gestiune cu sume mari de bani. Cei de la poliţie
sunt deja pe fir şi au fost la noi pentru a lua date. Sunt două procese verbale unul în care faceţi
d-voastră precizări şi unul în care aveţi doar avertisment dar cu retragerea atestatului pentru că lipsesc
anumite sume de bani. Până data viitoare vă aştept la Primărie pentru clarificări.
Dl.Donţu: „Vreau să ridic un abuz de drept care s-a creat în legătură cu depunerea proiectului pe
ordinea de zi”. Vreau să profit de acest prilej şi de a vorbi de relaţia dintre primărie şi asociaţiile de
proprietari. Am văzut de foarte multe ori în presă că primăria amendează asociaţia de proprietari, în
cadrul unei şedinţe unii sunt evacuaţi cu poliţia locală şi tot felul de aceste lucruri care lasă impresia că
relaţia primărie-asociaţii de proprietari este doar de execuţie silită. Vreau să vă reamintesc din legea
asociaţiei de proprietari că această asociaţie are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii
acelor oameni care s-au asociat. De asemenea există zone de preocupare a acestor proprietari în
legătură cu iluminatul, curăţenie şi tot ceea ce înseamnă serviciu public. Această relaţie eu o văd
invers adică asociaţiile de proprietari trebuie să fie foarte active în a cere primăriei să îşi respecte toate
atribuţiile însă lucrurile stau total invers ceea ce denotă şi o parte din puţina activitate a viceprimarului
Lucian Harşovschi. În legea asociaţiilor de proprietari nu este menţionată primăria ci Consiliul Local,
această lege vorbind de cu totul altceva decât de a sancţiona aceşti oameni. Cred că trebuie cântărit
bine avizul de legalitate asupra unui astfel de proiect pentru că aici nu discutăm persoane ci modul în
care apar hotărârile în Consiliul Local. Poate Consiliul Local în lipsa unei hotărâri judecătoreşti să se
substituie instanţei, să îi retragă persoanei calificarea, este legal acest lucru? Deci din punct de vedere
juridic nu avem calitatea să retragem aceste atestate. Să facem un regulament prin care stabilim clar în
ce condiţii şi de la ce infracţiuni putem retrage atestatele ori nu ajung pe ordinea de zi astfel de lucruri
pentru că nu putem noi să fim instanţă de judecată. Asociaţia de proprietari poate să stabilească că acel
om nu mai îndeplineşte funcţia de administrator prin votul lor.
Dl.Primar: Legea spune foarte clar că primarul poate să elibereze acest atestat şi la fel autoritatea
poate să anuleze acel atestat dacă sunt îndeplinite condiţiile. Sunt de acord să facem un regulament să
stabilim exact care sunt aceste condiţii. Totodată vin foarte mulţi oameni la audienţe care spun că
preşedintele sau administratorul asociaţiei de proprietari nu îi reprezintă şi dacă nici noi consiliul local
nu luăm măsuri nu mai au unde să meargă. Din punctul meu de vedere le-am dat autoritate maximă
preşedinţilor şi i-am sprijinit întotdeauna dar trebuie să avem certitudinea că acolo totul se desfăşoară
în deplină legalitate. Cele mai multe decizii trebuie să le ia asociaţia, adică dacă o persoană mai
îndeplineşte condiţiile să fie administrator, să fie cenzor, contabil, lucru pentru care oamenii trebuie să
aibă spirit civic şi să participe la şedinţele şi la alegerile de la asociaţiile de proprietari. De foarte multe
ori vin în audienţă şi conform legii noi putem convoca acolo o şedinţă extraordinară de alegeri dacă
aduc 20% din semnături însă cele 10 persoane care vin la primărie şi fac reclamaţie nu mai vin la
şedinţă. Deci oamenii trebuie să dea dovadă de spirit civic, iar noi de echilibru şi de colaborare.
Dl.Harşovschi: În condiţiile în care un administrator nu înregistrează suma de 137 lei în contabilitate
ci doar 13 lei. Când a fost vorba de furt tot timpul am intrat în consiliul Local cu propunerea de
retragere a atestatului, dacă sunt nereguli mai mici nu se retrage atestatul, dar unde este furt cred că nu
trebuie să fim indulgenţi şi să retragem aceste atestate pentru că aceste persoane fură din banii
oamenilor.
Punctul.25. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de
Administrator de Imobil domnului Rusu Radu Iulian – iniţiatori Primarul municipiului Suceava
şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
Dl.Primar: Este vorba tot de retragerea unui atestat pentru dl.Rusu Radu Iulian aici apar nereguli
concrete însă nu văd o viză a preşedintelui asociaţiei de proprietari.
Dl.Harşovschi: Dl.Rusu a fost dat afară de la asociaţia de proprietari.
Dl.Hanceriuc: Avem procesul verbal de la asociaţie. Dl.Rusu a recunoscut fapta.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Dl.Drăgoi: Cred că ar trebui retras proiectul pentru că nu cred că este normal să îi acuzăm noi de furt
pentru că nu suntem organ de anchetă. Dacă nu avem nici un document de la poliţie nu îl putem acuza
că a furat.
Dl.Primar: Nu cred că este bine să cădem în cealaltă parte adică a greşit şi noi nu luăm nici o măsură.
Nu vrem să executăm pe nimeni dar nici să dăm semnalul că dacă sunt nereguli nu se poate lua nici o
măsură.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-16 voturi
Nu-1 vot
Abţ-5 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Punctul.26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.66/2008
privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de
persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi
Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi
Dl.Primar: Este vorba de modificarea şi completarea H.C.L.nr.66/2008 privind aprobarea unor
reglementări pentru regimul de taxi.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Punctul.27. Proiect de hotărâre privind integrarea contractului de salubrizare existent în
municipiul Suceava, în proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava” –
iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
Dl.Primar: Este vorba de o hotărâre tip care s-a dat la nivel de ADI pe linia sistemului de
management integrat al deşeurilor. Noi ne-am integrat de mult în acest proiect dar din păcate nu se văd
rezultate astăzi fiind nevoiţi să ducem deşeurile le Botoşani lucru care sufocă bugetul primăriei
municipiului Suceava. Sperăm să se finalizeze cât mai repede această groapă după care vom discuta
despre celelalte aspecte cu privire la actele adiţionale.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Nu-3 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată
Punctul.28. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente
locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani,
conform art.6² alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Acest proiect se referă la stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele ANL pentru cei
care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi ca atare nu mai beneficiază de chirie
subvenţionată conform Legii nr.114/1996 republicată şi stabileşte noua chirie care este cuprinsă între
75 şi 130 de euro, aproape de chiria de piaţă la apartamentele cu două şi 3 camere.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Dl.Caşu: Nu ştiu câte familii de tineri o să-şi permită să plătească 8 milioane pe lună. Ar fi trebuit să
ne fie prezentat un studiu cu numărul tinerilor care se află în această situaţie şi ce se va întâmpla cu ei.
Dl.Primar: În afară de studiu nu putem face nimic deoarece aceste tarife sunt făcute în baza unei legi.
D-na Lorena Mureşan – şef Serviciul evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit:Această
chirie s-a stabilit conform legii şi este vorba de chiriaşii blocului 30 unde sunt 26 de familii care au
fost înştiinţate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Punctul.29. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare pentru 122
unităţi locative ANL din Ansamblul Privighetorii - etapa I şi din blocul nr.30 din Ansamblul
Obcini, precum şi aprobarea preţului de vânzare pentru terenul aferent locuinţelor – iniţiator
Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: La acest proiect calculele sunt exacte cu 448 euro/mp valoarea apartamentelor
încadrându-se între suma de 24.927 – 49.972 euro. Această valoare este stabilită de Ministerul
Dezvoltării Regionale, aceste preţuri sunt accesibile, în medie cu 10.000 de euro mai mici decât preţul
pieţei. Nu avem altă soluţie, trebuie să vindem cât mai repede apartamentele pentru a putea începe
construcţia altor 80 de apartamente aprobate în etapa a II-a la Metro. Avem la ora actuală 48 de
solicitări de vânzare. Astăzi aprobăm vânzarea a 122 de apartamente spre vânzare care au avut făcută
intabularea.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Punctul.30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2, poziţia 10, din HCL
nr.313/16.12.2009 privind aprobarea vânzării a 12 apartamente din blocul de locuinţe nr.22,
Ansamblul de locuinţe Obcini 1B, a raportului de expertiză tehnică şi evaluare, privind
evaluarea proprietăţii imobiliare rezidenţială bloc nr.22 din Ansamblul Obcini 1B, precum şi a
diferenţelor de achitat – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de un apartament a cărui valoare de vânzare a fost stabilită şi dl. Pădurariu Ion
a mai adus o chitanţă pe care a achitat-o pentru acest apartament şi s-a adăugat la suma achitată
actualizată.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Punctul.31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este mai mult formală această aprobare însă trebuie făcută pentru că aşa cum se ştie
angajări în administraţia publică nu se pot face
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Punctul.32. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Punctul.33. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru Direcţia Generală a Domeniului Public – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de actualizarea organigramei la Direcţia Domeniului Public în mod special la
cimitirul Pacea.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Punctul 34. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este vorba de actualizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate a primarului şi
am de făcut un amendament ca la art.1 să se completeze cu „la nivelul Direcţiei buget, contabilitate şi
fiscalitate:
- repartizarea unui post vacant – funcţie publică de referent, clasa III, superior din cadrul
Serviciului financiar, contabilitate la Serviciul urmărire şi executare silită. „
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre cu modificările făcute de dl.primar.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-22 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.35. Adresa Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava înregistrată la Consiliul
Local al municipiului Suceava cu nr.33/11.03.2011.
Dl.Primar: Pentru mine ca primar şi pentru noi ca oraş Universitatea reprezintă cartea de vizită a
oraşului. Din păcate suntem şi noi într-o situaţie financiară foarte delicată mai ales în ceea ce priveşte
salubrizarea. Nu vrem să lovim în Universitate dar suntem într-o situaţie critică în ceea ce priveşte
fondurile pentru plătirea cheltuielilor de salubritate. Universitatea are mai multe spaţii de cazare a
studenţilor şi nu numai în campusul universitar ci şi la anumite licee. Noi nu le impunem să vină la
primărie şi să opereze cu un anumit operator dar nici nu putem să suportăm la infinit cheltuielile de
salubritate pentru că nici primăria nu are bani. Aşa cum este austeritate la Universitate la fel este şi la
primărie. Din acest motiv cred că a venit momentul ca şi cei de la Universitate să plătească cât de cât
salubritatea, să îşi angajeze un operator independent autorizat, au venituri din taxe private, fiecare
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trebuie „să-şi ducă crucea” în această perioadă grea de austeritate economică. Nu vrem să lovim în
Universitate dar este vorba de situaţia dificilă în care se află primăria mai ales la capitolul salubritate.
Dl.Barbă: Aşa cum scrie în raport se face referire la hotărârea de consiliul local prin care nu este
stabilită o taxă de ecologizarea şi aşa cum spunea şi dl.primar sunt probleme de natură financiară. Pe
de altă parte Universitatea reprezintă principalul vector de imagine al Sucevei şi prin urmare ar trebui
găsită o formulă prin care municipalitatea să poată sprijini în acest fel Universitatea. Prin urmare
propun găsirea atât a resursei financiare cât şi să se facă unele modificări în această hotărâre a
consiliului local în aşa fel încât într-o anumită măsură să putem sprijini Universitatea din acest punct
de vedere. Nu mai aduc în discuţie faptul că universitatea nu va putea organiza la acest moment un
serviciu de salubrizare. Avem şansa să avem în municipiu o Universitate şi atunci implicarea
municipalităţii ar trebui să fie şi în acest domeniu.
Toate comisiile sunt de acord cu punctul de vedere exprimat de serviciul de specialitate.
Dl.Nechifor – Director general administrativ al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava: Aş vrea
să vă prezint o situaţie a Universităţii care nu este diferită de cea a municipalităţii. Prin cei 750 de
salariaţi şi 12.000 de studenţi participăm la realizarea veniturilor la primărie. Situaţia este dificilă şi la
noi pentru că în acest an bugetul universităţii a scăzut în proporţie de 20% faţă de bugetul de anul
trecut. Invocarea d-voastră că avem şi activităţi economice legate de studenţi cu taxă însă aceştia
plătesc o taxă care reprezintă 40% din alocaţia bugetară pe studentul bugetat, deci noi venim în
sprijinul celor care nu reuşesc să prindă locuri fără taxă şi le acordăm un discount de aproximativ 60%.
Hotărârea Consiliului local nr.276 încalcă un principiu deoarece în Codul Fiscal la art.25 este
specificat că taxele speciale stabilite de către Consiliul Local sunt scutite de la plata acestor taxe
unităţile subordonate, şi nu se face nici un fel de distincţie între cele preuniversitare şi cele
universitare. Eu consider că aş putea plăti această taxă dar vine Curtea de Conturi. Şi în alte părţi cum
ar fi la Bacău, primăria nu poate să suporte aceste taxe şi faptul că legislaţia absolvă de scutirea
acestora mă pune în situaţia să fac o plată necuvenită şi sunt pus să suport din nou, aşa cum s-a mai
întâmplat acum 4-5 ani când această taxă a fost introdusă, plata nelegală a acestei taxe. Noi am vrea să
ne puneţi pe „acelaşi tapet” cu celelalte unităţi de învăţământ iar precizarea făcută de d-voastră că
avem activităţi economice pot să vă spun că sunt în lunile de vară, când nu este activitate didactică, au
loc nunţi pentru care nu se percepe decât chiria pe spaţiu respectiv şi utilităţile folosite acestea fiind
singurele venituri. Consider că ar trebui să ne daţi aceeaşi şansă ca şi învăţământului preuniversitar
pentru că nu avem venituri deosebite care să ne permită.
Dl.Primar: Am toată stima pentru universitate şi cred că primăria a contribuit din plin la imaginea
universităţii în primul rând prin susţinerea handbalului pentru că onoarea cea mai mare o are
universitatea de pe urma handbalului şi ştiţi că în occident se pune foarte mare preţ pe o universitate
care o echipă de nivel european. Pentru mine principala carte de vizită când vine un ambasador sau o
persoană cu care discut prezentarea oraşului încep cu universitatea. D-voastră aţi dat răspunsul pentru
că nu este nici o hotărâre prin care universitatea este subordonată primăriei, pentru că universitatea nu
este subordonată primăriei aşa cum sunt unităţile preuniversitare. Vă respectăm, avem o relaţie foarte
bună de colaborare şi întotdeauna când aveţi o solicitare la primărie v-am rezolvat problemele, dar aici
este vorba de un efort financiar pe care primăria municipiului Suceava nu îl poate face şi ar trebui să
împărţim acest efort financiar într-un fel sau altul.
Dl.Tătăranu: Vreau să îl întreb pe dl.director din cei 12.000 de studenţi câţi sunt cu taxă şi câţi sunt la
fără taxă?
Dl.Nechifor: Deci sunt în jur de 4000-4500 cei care sunt cei care primesc subvenţie de la stat iar restul
sunt cu taxă.
Dl.Tătăranu: Invocaţi taxa de ecologizare dar d-voastră aveţi contract pentru serviciile de
salubrizare?
Dl.Nechifor: Nu, avem doar pentru deşeuri menajere cu firma Mondeco pentru că suntem obligaţi la
cantină, pentru că acest serviciu a fost preluat de către primărie. Dacă era un serviciu puteam să plătim
dar dacă este o taxă stabilită de primărie nu putem să o achităm.
Dl.Primar: A fost o comisie la prefectură în care prefectura ne-a dat dreptate. D-voastră aveţi foarte
mulţi studenţi care fac deşeuri, până acum , cum aţi spus şi d-voastră, a plătit aceste activităţi de
salubrizare la universitate însă în acest an nu mai putem face faţă. În măsura în care la anul situaţia se
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remediază vom discuta. În ceea ce priveşte legalitatea ne-am consultat şi noi cu juriştii noştri şi este
perfect legal.
Se supune la vot punctul de vedere al serviciului de specialitate.
VOT : Da-19 voturi
Abţ-3 voturi
Punctul de vedere al serviciului de specialitate a fost aprobat.
Punctul.36. Diverse.
Dl.Primar: Având în vedere că pe data de 24 aprilie sunt sărbătorile de Paşti iar şedinţa dacă va fi în
ultima joi pe data de 28 aprilie ceea ce ar însemna în joia de după Paşti, iar dacă o facem pe data de 21
va fi în joia mare lucru pentru care propun ca şedinţa ordinară a lunii aprilie să fie pe data de 14
aprilie.
Dl.Donţu: Cred că ar fi mai bine să rămână la data stabilită conform regulamentului.
Dl.Primar: Sunteţi consilier de mult timp şi ştiţi că întotdeauna la sărbătorile de Paşti şi de Crăciun sau făcut aceste modificări.
Dl.Donţu: Eu vă rog să programaţi şedinţele la ora 16.00
Se supune la vot propunerea d-lui Primar ca şedinţa să aibă loc pe data de 14 aprilie la ora 14.00.
VOT : Da-19 voturi
Nu-1 vot
Abţ-2 voturi
Propunerea a fost aprobată.
Dl.Donţu: Aţi aprobat taxa de ecologizare şi aţi introdus că nu mai există noţiunea de apartament care
nu este locuit chiar dacă cetăţeanul din cauza crizei şi a situaţiei financiare pleacă pe timp de iarnă să
locuiască la ţară el este obligat să plătească taxa de ecologizare însă în momentul în care vine în acest
an să plătească taxa de ecologizare să i se impună această taxă şi pentru anii în care nu a stat în
apartament mi se pare un lucru nepotrivit. Eu aş fi de acord pentru că s-a votat în consiliul local însă
din momentul în care s-a votat nu să se ia din urmă printr-o hotărâre de consiliul local din acest an. Aş
vrea să ştiu de ce anul trecut nu a avut la rubrica restanţe nimic pentru că şi-a plătit toate taxele iar
anul acesta la rubrica restanţă apar 2-3 milioane de lei.
Dl.Primar: Am încercat să rezolv cât am putut aceste cazuri pe care le sesizaţi d-voastră. Acolo unde
oamenii au plătit, de la caz la caz, am recalculat şi am şters acele datorii dar mai sunt şi alte situaţii în
care oamenii nu au plătit deloc în ultimii 2-3 ani de zile. Noi am cerut declaraţia de la asociaţia de
proprietari şi ca atare asociaţia de proprietari ne-a trimis un tabel cu numărul de membri. Problema
este că sunt oameni de rea credinţă care nu au vrut şi nu vor să plătească. Nu sunt nici eu vinovat nici
d-voastră ci în primul rând are o vină Ministerul Mediului care ne-a întârziat acest proiect cu
managementul deşeurilor integrat la nivelul judeţului Suceava, s-a întârziat foarte mult cu depunerea
proiectului la Bruxelles, cu consultanţa şi altele încât ne sufocă pentru că astăzi pe lângă factura de 7
miliarde care înseamnă salubritatea propriu-zisă mai plătim 4 miliarde transportul până la Botoşani.
Deci nu putem acoperi aceste cheltuieli de salubritate. Eu încerc să rezolv aceste probleme de la caz la
caz dar sunt şi oameni care au sfidat şi spun că nu au ştiut că trebuie să plătească salubritatea. Până în
2007 s-a plătit la asociaţia de proprietari dar din 2007 până în prezent nu şi-au pus întrebarea că nu
plătesc nicăieri salubritatea? Deci sunt aceste speţe pe care d-voastră le-aţi sesizat şi care până la un
punct eu le rezolv dar sunt şi oameni care sfidează primăria şi atunci trebuie să plătească.
Dl.Donţu: Eu vă semnalez un om de bună credinţă care a fost în audienţă, neavând bani locuieşte întro casă într-o comună învecinată şi nu a plătit până acum acea taxă pentru că nu a locuit acolo şi acum
când s-a introdus această regulă că chiar dacă locuieşti sau nu plăteşti pentru o persoană persoanei i s-a
recalculat pe câţiva ani în urmă.
Dl.Primar: Vă rog să îl trimiteţi din nou ca să mai analizăm o dată.
Dl.Secretar: Toţi cei care au venit în 2007 şi au făcut cerere în care au specificat că nu locuiesc în
apartament nu li s-a perceput această taxă. Acele persoane care sunt restanţieri sunt cele care nu au
anunţat.
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Dl.Tătăranu: Tot la capitolul diverse vreau să vă supun atenţiei această scrisoare pe care o primim la
fiecare şedinţă de consiliu. Cred că Consiliul Local prin serviciul juridic al primăriei ar trebui să dea o
hotărâre de consiliu pentru interzicerea afişajului cu caracter pornografic.
Dl.Secretar: ele sunt adresate consilierilor. D-voastră puteţi iniţia un astfel de proiect de hotărâre şi să
îl supuneţi ordinii de zi
Dl. Caşu, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor prezenţi pentru
participare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CAŞU CORNEL

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN

ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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