ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 26 aprilie 2012
Dl. Seredenciuc – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1296/20.04.2012 pentru data
de 26.04.2012, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că
sunt prezenţi 21 consilieri locali, d-na Cocriş şi dl.Donţu lipsesc 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. Horodenciuc Viorel – director Poliţia Comunitară, d-na Cerasela Prelipceanu - director
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, dl. Mihail Jitariuc – director Direcţia patrimoniu şi
protecţia mediului, dl. Cerlincă – director Direcţia tehnică şi de investiţii, d-na Xenia Bondor – şef
Serviciu urbanism, Potoroacă Paraschiva – şef Serviciu ajutoare sociale, d-na Mirela Dziubinschi – şef
Serviciu resurse umane, , d-na Amariei Ileana – şef Serviciu autorizarea, corp control comercial, d-na
Camelia Damian – şef Serviciul patrimoniu, d-na Sofian Nicoară Mirela Rodica – şef Birou buget, d-na
Siriteanu Mihaela – şef Birou finanţare învăţământ preuniversitar de stat, d-na Bujorean Violeta – şef
Serviciu acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor,din partea mass-media
participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana
Slemco – Evenimentul de Iaşi, dl. Dan Pricope – Obiectiv de Suceava.
Dl. Seredenciuc, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a
avut loc în data de 29 martie 2012;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul
I al anului 2012, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012
– iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului
Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion
Lungu;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Lira de
Aur” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „LUDICE XXI”
Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Cultural-Educativă
„Arcanul USV” a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava – iniţiator Primarul municipiului
Suceava dl. Ion Lungu;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale-iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat
între Municipiul Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local
Rădăuţi - initţator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectului de
investiţii „Amenajare adăpost câini comunitari, str. Energeticianului” – iniţiator Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de
investiţii „Amenajare Cimitir Iţcani” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
13. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în
domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
14. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile
cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin
domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.11 din 26.01.2012 privind aprobarea atribuirii în
folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Ucraineană „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Suceava a
unei parcele de teren în suprafaţă de 35 mp, situată în str.Zamca fn în vederea amenajării unui
drum de acces spre lăcaşul de cult – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
16. Proiect de hotărâre privind întabularea în favoarea SC Adrem Invest SRL a unor parcele de teren
în suprafaţă totală de 58.097 mp situate în Suceava str.Energeticianului nr.1 – iniţiator Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
17. Proiect de hotărâre privind completarea proiectului tehnic, pentru realizarea unei centrale de
cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru consumul de termoficare urbană a
municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor
parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit prin
construirea unui balcon şi a unor windfanguri, amenajarea unui acces din exterior la un spaţiu
comercial – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”
domnului prof. dr. Ing. Dorel Cernomazu – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,
domnului prof univ. dr. Viorel Munteanu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion
Lungu;
21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”
domnului Matei Vişniec – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport
persoane în regim de taxi – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil – iniţiatori: Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului
Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
25. Proiect de hotărâre privind transformarea a două posturi contractuale în statul de funcţii al
Direcţiei Administraţia Pieţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
26. Raportul nr.12.125/04.04.2012 al comisiei de evaluare;
27. Informarea Poliţiei Locale Suceava nr.49/20.04.2012.
28. Diverse;
Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 21 voturi
Ordinea de zi a fost adoptată.
Dl. Seredenciuc, supune la vot ordinea de zi suplimentară a şedinţei:

1. 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
2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia
elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
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Se supune la vot ordinea de zi suplimentară.
VOT : Da - 21 voturi
Ordinea de zi suplimentară a fost adoptată.
Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava ce a avut loc în data de 29 martie 2012;
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 aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava
pentru trimestrul I al anului 2012, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de
dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
Dl. Primar : Aşa cum se poate observa este o execuţie bună la venituri având 87.925.532 lei din care
67.645.422 lei la secţiunea de funcţionare şi 20.280.110 lei la secţiunea de dezvoltare iar la cheltuieli
suma de 90.033.960 lei din care 67.645.422 lei la secţiunea de funcţionare şi 22.388.538 lei la secţiunea
de dezvoltare. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale
realizate şi veniturile totale programate pe trimestrul I a fost de 73,19% iar pe secţiuni situaţia s-a
prezentat astfel: pentru secţiunea de funcţionare gradul de realizare a veniturilor a fost de 79,15% iar pe
secţiunea de dezvoltare de 53,28%, în timp ce gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport
procentual între plăţile totale programate pe trimestrul I a fost de 64,73%, iar pe secţiuni situaţia s-a
prezentat astfel: pe secţiunea de funcţionare gradul de realizare a cheltuielilor a fost de 71,88%, iar pe
secţiunea de dezvoltare de 43,11%. Având în vedere criza financiară în care ne aflăm este o execuţie
bugetară nesperat de bună.
Comisia sport, turism – discuţii în plen iar toate celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava
pentru anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.
Dl. Primar : Bugetul local se rectifică în plus atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 948.000 lei,
suma de 550.000 lei fiind alocată de la Guvernul României iar suma de 398.000 lei provenind din
încasările în plus la bugetul local. Din această sumă 300.000 lei se repartizează către SC Termica SA,
300.000 lei la „Învăţământ” pentru burse şcolare, la Şcoala Generală nr.8 20.000 lei, la Colegiul „Dimitrei
Cantemir” 50.000 lei, precum şi alte cheltuieli.
Comisia sport, turism – discuţii în plen iar toate celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil
proiectul de hotărâre.
Dl.Caşu: Aş dori o lămurire deoarece în expunerea de motive la pag.4 rectificaţi în minus cu suma de
100.000 lei la „Amenajare cimitir Iţcani”.
Dl.Primar: Avem prinsă pe lista de investiţii suma de 300.000 lei pentru amenajarea cimitirului Iţcani iar
pentru a scurta etapele de licitaţie, care pot dura şi 4 luni, am făcut prin forţe proprii împrejmuirea
cimitirului deoarece nu mai existau locuri pentru morminte, iar acum facem o regularizare între fondul de
investiţii şi fondurile proprii.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Abţ-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă
al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului
Suceava dl. Ion Lungu.
Dl. Primar : Este vorba de aprobarea repartizării sumelor de la Fondul de rezervă: 100.000 lei la
subcapitolul „Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement” pentru a
realiza prin forţe proprii împejmuirea cimitirului din Iţcani şi 50.000 lei pentru Asociaţia culturală „Lira
de aur” în vederea organizării celei de a 33-a ediţii a Concursului instrumental „Lira de aur”.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Amendament dl.Ungureanu: Solicită suplimentarea cu suma de 20.000 lei din Fondul de rezervă pentru
Biserica Creştină după Evanghelie „Betel” pe lângă suma de 20.000 lei alocaţi în proiectul următor
pentru amenajarea curţii.
Amendament dl.Onofrei-Răileanu: Solicită suplimentarea cu suma de 30.000 lei pentru Parohia „Sfinţii
Trei Ierarhi”.
Se supune la vot amendamentul d-lui Ungureanu.
VOT : Da-17 voturi
Nu-1 vot
Abţ-3 voturi
Amendamentul a fost adoptat.
Se supune la vot amendamentul d-lui Onofrei-Răileanu.
VOT : Da-18 voturi
Abţ-3 voturi
Amendamentul a fost adoptat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Abţ-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion
Lungu;
Dl. Primar: Este vorba de alocarea unor fonduri către unităţile de cult care au venit cu solicitări după
alocarea bugetului astfel: către Parohia „Sfinţii Arhangheli” Suceava – 50.000 lei, către Parohia „Sfinţii
Trei Ierarhi”
Suceava – 80.000 lei, către Biserica Romano-catolică „Sfântul Ioan Nepomuk” Suceava
– 50.000 lei şi către Biserica Creştină după Evanghelie „Betel” Suceava – 40.000 lei.
Comisia sport-turism nu se pronunţă, iar toate celelate comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul
de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Abţ-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia
Culturală „Lira de Aur” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
Dl. Primar : Noi fiind unicii finanţatori a Asociaţiei „Lira de aur” propun să aprobăm acest proiect
pentru organizarea celei de a 33-a ediţie ce se va desfăşura în perioada 8-10 iunie 2012.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia
„LUDICE XXI” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.
Dl. Primar: Este vorba de o asociere între municipiul Suceava şi Asociaţia „LUDICE XXI” în vederea
implementării proiectului „Abilităţi în educaţia timpurie incluzivă” care se adresează preşcolarilor.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia
Cultural-Educativă „Arcanul USV” a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava – iniţiator Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu.
Dl. Primar : Este vorba de o asociere între Municipiul Suceava şi Asociaţia Cultural-Educativă „Arcanul
USV” a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava în vederea realizării Concertului Folcloric Extraordinar
în duplex cu Ansamblul Folcloric „Doina Timişului” al Casei de Cultură a studenţilor din Timişoara. Este
bine să aprobăm această asociere pentru că universitatea este o carte de vizită a municipalităţii.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii
sociale-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl. Primar: Este vorba de aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între
Municipiul Suceava şi Asociaţia „Lumină Lină”.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii
sociale încheiat între Municipiul Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului
Local Rădăuţi - initţator Primarul municipiului Suceava.
Dl. Primar: Se referă la asocierea între Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Suceava şi Direcţia
de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuţi pentru acordarea de servicii sociale
persoanelor internate la Căminul pentru Persoane Vârstnice Rădăuţi. Între timp o persoană internată acolo
a decedat şi ca urmare asocierea se referă la o singură persoană şi nu două cum era prevăzut în contract.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi
obiectului de investiţii „Amenajare adăpost câini comunitari, str. Energeticianului” – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.
Dl. Primar: Avem o strategie care este în curs de implementare şi în acest an trebuie să scăpăm de câinii
comunitari de pe străzile municipiului Suceva. Am prins la începutul anului în buget suma de 3 miliarde
de lei vechi iar valoarea investiţiei este undeva la 6 miliarde lei vechi, motiv pentru care va fi o investiţie
multianuală. Noi am propus în prima fază amenajarea platformei şi a padocurilor, urmând şi alte
investiţii, respectiv alimentarea cu apă, conducte de canalizare, montarea unei centrale termice şi
împrejmuirea cu gard. Durata de realizare a investiţiei este de 13 luni şi este bine să aprobăm acest proiect
pentru a face un nou adăpost şi cu cel care există acolo să putem gestiona problema câinilor fără stăpân.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre
Dl.Caşu: Doresc o lămurire. În lista indicatorilor tehnico-economici este prevăzută şi o centrală termică.
Nu se poate face un racord de la actuala centrală?
Dl.Primar: Nu deoarece este distanţa prea mare iar acea clădire pe care am preluat-o de la ACET nu avea
încălzire. În urma discuţiilor am stabilit să luăm o centrală pe lemne pentru a asigura pe timp de iarnă
căldura necesară pentru încălzirea clădirii.
Dl.Vornicu: Cred că estimările sunt subdimensionate, adică acest adăpost va fi subdimensionat în raport
cu numărul câinilor fără stăpân care există pe străzile Sucevei. D-voastră aţi zis că aceasta este o primă
fază, de a-i aduna de pe străzi, după care vom vedea ce măsuri vom lua. Eu sunt convins că dacă vom
reuşi să strângem câinii de pe străzi nu vor încăpea în acest adăpost aceasta fiind o mare problemă pentru
comunitatea noastră şi trebuie să găsim o rezolvare. Mă îndoiesc că va fi fezabil să ţinem acolo 30005000 de câini.
Dl.Vornicu: Cât timp vor sta în adăposturi?
Dl.Primar: Vor fi ţinuţi în adăposturi până la moarte în strategia noastră ultimul punct fiind acela de a
concesiona această activitate existând fundaţii de gestionare a câinilor fără stăpân care sunt dispuse să se
asocieze cu primăria.
Dl.Primar: În momentul de faţă avem un adăpost pe care îl gestionăm împreună cu PROANIMA iar
lângă acel adăpost facem un adăpost nou. Din estimările pe care le avem nu sunt mai mult de 3000 de
câini în municipiul Suceava. Astăzi avem în adăpost aproximativ 1300 de câini şi adăpostul nou va fi
pentru încă 1500. După estimările pe care le avem astăzi vor încăpea toţi câinii în aceste două adăposturi
în măsura în care îi vom steriliza pentru a nu se mai înmulţi şi vom supraveghea să nu mai fie aduşi câini
din alte localităţi. Important este să îi adunăm de pe străzi şi sunt convins că vor fi societăţi care vor dori
să gestioneze aceşti câini fără stăpân.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi
obiectivului de investiţii „Amenajare Cimitir Iţcani” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.
Ion Lungu;
Dl. Primar: Este vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cimitirul de la Iţcani. Este o
investiţie pentru care ne propunem să investim o sumă destul de mare în mai multe etape, în mai mulţi
ani. Dorim să facem un cimitir modern iar în primă fază noi l-am îngrădit prin forţe proprii pentru a se
putea face înhumări şi urmează ca în anii următori să facem o investiţie în amenajarea cimitirului care să
deservească toate cultele din cartierul Iţcani.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Iordache: Aş vrea să ştiu dacă aveţi toate avizele necesare pentru demararea amenajării acestui cimitir
dat fiind „obiectul de activitate”, şi în special avizul de la APIA
Dl.Primar: Cu siguranţă sunt toate avizele.
Dl.Iordache: În anexă la locuri de înhumare sunt trecute 2924 de bucăţi şi cred că ar trebui trecut locuri
în loc de bucăţi.
Dl.Primar: Este corect să trecem locuri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 13. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al
municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului
Suceava dl. Ion Lungu;
Dl. Primar: Se referă la casarea unor bunuri prin trecerea lor din domeniul public în domeniul privat, şi
în special se referă la bunuri care aparţin celor de la ACET, prin contractul de concesiune, care au fost
înlocuite prin proiectul ISPA şi acum sunt propuse spre casare.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea
unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile
ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare –
iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse
în anexa la HCL nr.3/26.01.2006. Doresc să mai fac un amendament pentru clarificarea unei situaţii
patrimoniale la clădirea Bisericii „Sfinţii Apostoli Iţcani 2” 225 mp str. Grigore Alexandru Ghica nr.132
municipiul Suceava, clădire casă parohială 244 mp str. Grigore Alexandru Ghica nr.132 municipiul
Suceava şi magazie 38mp str. Grigore Alexandru Ghica nr.132 municipiul Suceava.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completările d-lui Primar.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.11 din 26.01.2012 privind
aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Ucraineană „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 35 mp, situată în str.Zamca fn în
vederea amenajării unui drum de acces spre lăcaşul de cult – iniţiator Primarul municipiului
Suceava dl. Ion Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de modificarea HCL nr.11/26.01.2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită a
unei suprafeţe de 35 mp către Parohia Ortodoxă Ucraineană „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.16. Proiect de hotărâre privind întabularea în favoarea SC Adrem Invest SRL a
unor parcele de teren în suprafaţă totală de 58.097 mp situate în Suceava str.Energeticianului nr.1
– iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.
Dl.Primar: Se referă la o hotărâre de consiliu local pentru întabularea terenurilor date, prin licitaţia care a
avut loc, la SC Adrem Invest SRL. Terenurile au fost anexă la caietul de sarcini, la documentaţie, dar
pentru întabulare au nevoie de această hotărâre a consiliului local.
Am un amendament deoarece s-a omis trecerea HCL nr.103/09.05.2011.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Iordache: Ce garanţie avem că Adrem Invest va realiza aceată centrală termică pentru că la câte
contracte sunt încălcate în ţară nu ne-ar mira ca o asemenea societate să nu respecte contractul. Nu ar fi
mai corect ca întabularea să se facă după ce societatea aceasta construieşte centrala termică?
Dl.Primar: D-voastră aţi dat răspunsul pentru că este o licitaţie, este un contract încheiat. În lege este
prevăzut că SC Adrem trebuie să aibă acest teren întabulat pentru a putea obţine avizele necesare şi nu
putem să îi punem condiţia să se întabuleze după realizarea centralei. Aşa cum am aprobat toate hotărârile
cu privire la Termica cred că trebuie să le dăm şanse şi să nu judecăm acest investitor înainte de termenul
de scadenţă 9 mai 2013. Este greu de făcut o investiţie în România şi ar fi bine să le dăm şansa să facă
această investiţie la Suceava.
Dl.Iordache: Aceste autorizaţii sunt date de primăria municipiului Suceava nu de o altă instituţie.
Dl.Primar: Nu este vorba de primărie ci de Mediu şi alte instituţii.
Dl.Vornicu: Aş dori să completez pentru că cred că această întabulare este necesară şi pentru o eventuală
obţinere de finanţare, acesta fiind motivul principal şi dacă dorim să îi ajutăm şi să vedem această centrală
construită probabil va trebui să votăm acest proiect de hotărâre.
Dl:Primar: Au nevoie în primul rând pentru obţinerea de avize, a autorizaţiei de construire şi poate şi a
unei finanţări. Din moment ce sunt singurii care au venit la licitaţie ar trebui să încercăm să îi ajutăm
având în vedere că este o investiţie de 60 de milioane de euro.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-17 voturi
Abţ-4 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.17. Proiect de hotărâre privind completarea proiectului tehnic, pentru realizarea
unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru consumul de termoficare
urbană a municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.
Dl.Primar: Ordonanţa de Urgenţă prin care se stabileşte sistemul de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie a fost adoptată în data de 19.10.2011 iar Metodologia a fost publicată în
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28.02.2012. Ca urmare a acestor prevederi cei de la SC Adrem Invest cer completarea documentaţiei şi
decalarea unor termene prevăzute iniţial în documentaţie.
Comisia sport-turism discuţii în plen iar toate celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Abţ-3 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără
licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor
spaţii de locuit prin construirea unui balcon şi a unor windfanguri, amenajarea unui acces din
exterior la un spaţiu comercial – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
Dl.Primar: Este vorba de aprobarea unor rapoarte de evaluare pentru anumite concesiuni care s-au
aprobat în şedinţele anterioare.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
Abţ-2 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al
municipiului Suceava” domnului prof. dr. Ing. Dorel Cernomazu – iniţiatori: Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
Dl.Primar: Este vorba de acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” domnului
prof. dr.Ing. Dorel Cernomazu care este unul din principalii inventatori din judeţul Suceava având peste
230 de invenţii din care 153 au fost brevetate şi cred că merită cu prisosinţă acest titlu.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al
municipiului Suceava”, domnului prof univ. dr. Viorel Munteanu – iniţiator Primarul municipiului
Suceava dl. Ion Lungu;
Dl.Primar: Este vorba de acordarea titlului de cetăţean de onoare unei personalităţii a Bucovinei domnul
prof univ. dr. Viorel Munteanu născut la Reuseni, care a fost rectorul Facultăţii de Artă de la Iaşi şi este
de foarte mulţi ani preşedintele juriului la „Lira de Aur”.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul.21.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al
municipiului Suceava” domnului Matei Vişniec – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion
Lungu;
Dl.Primar:Este vorba de acordarea titlului de cetăţean de onoare dramaturgului Matei Vişniec care
trăieşte la Paris şi cred că este o onoare pentru noi că a acceptat să fie cetăţean de onoare a municipiului
Suceava. În măsura în care vom finaliza clădirea „Centrului Cultural Bucovina” şi vom face un teatru,
acesta se va numi „Matei Vişniec”.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.22. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea
serviciului de transport persoane în regim de taxi – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl.
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
Dl.Primar: Este vorba de atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane
în regim de taxi rămase vacante.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.23. Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil –
iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.
Lucian Harşovschi;
Dl.Primar: Este vorba de atribuirea atestatului de Administrator de imobil pentru un număr de 18
persoane care au susţinut şi promovat examenul de Administrator de imobil.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
Punctul.24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică
al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;
Dl.Primar: Este vorba de aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi
Siguranţă Publică al municipiului Suceava propus de Poliţia Locală.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Iordache: De ce nu este anexat Planul?
Dl.Primar: Este foarte voluminos şi a fost pus la dispoziţia comisiilor.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Punctul.25. Proiect de hotărâre privind transformarea a două posturi contractuale în statul
de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion
Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de promovarea a două persoane, care au finalizat studiile superioare, în cadrul
aceleiaşi organigrame şi fonduri bugetare.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Punctul.26. Raportul nr.12.125/04.04.2012 al comisiei de evaluare;
Dl.Primar: Este vorba de raportul comisiei de evaluare privind un corp al Şcolii nr.5 care a fost aprobat
în Consiliul Local pentru concesionare prin licitaţie publică deschisă.
Toate comisiile au avizat favorabil raportul.
Se supune la vot raportul.
VOT : Da-18 voturi
Nu-1 vot
Abţ- 2 voturi
Raportul a fost adoptat.
Punctul.27.Informarea Poliţiei Locale Suceava nr.49/20.04.2012.
Dl.Primar: Este vorba de o informare a şedinţei Comisie locale de ordine publică care a avut loc în data
de 10.04.2012.
S-a luat la cunoştinţă.
Punctul.1 ordine de zi suplimentară. 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 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion
Lungu.
Dl.Primar: Este vorba de acordarea de finanţări nerambursabile în urma selecţiilor organizate de

municipiul Suceava astfel: dans sportiv 10.000 lei, tenis de câmp 10.000 lei şi ansambluri
folclorice 20.000 lei.
Comisia sport-turism discuţii în plen iar toate celelate comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi
Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată
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Punctul.2 ordine de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului
de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Dl.Primar: Aşa cum se ştie noi am rectificat astăzi 3 miliarde de lei vechi pentru burse şcolare şi am
împărţit proporţional numărul de burse la şcoli în funcţie de datele transmise de şcoli cu privire la
numărul de burse care se pot acorda. Este vorba de un număr de 863 de burse şcolare din care 45 de burse
de performanţă, 526 de burse de merit, 55 de burse de studiu şi 237 de burse de ajutor social.
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Iordache: Nu cred că este corect modul în care se calculează numărul de burse, respectiv criteriul de
atribuire a acestora. Este posibil ca un elev de la o anumită şcoală cu o medie de 7,5 să primească bursă
de merit iar un elev de la o altă şcoală cu o medie de 9,2 să nu primească bursă de merit.
Dl.Primar: Este posibil acest lucru însă metodologia prevede modul în care se calculează bursele.
Dl.Iordache: Vă dau un exemplu concret. La Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” numărul burselor de
performanţă date este foarte mic în comparaţie cu alte şcoli care au un număr de burse de performanţă
mare deşi Colegiul „Ştefan cel Mare” este liceul cel mai bun din Suceava.
Dl.Primar: Noi nu putem face mai mult.
Dl.Iordache: Rugămintea mea este să aşteptaţi situaţiile de la şcoli, să stabilim criteriile în consiliu, în
funcţie de lege, iar mai apoi să fie transmise la şcoli iar în acest fel elevii meritoşi vor fi întotdeauna
stimulaţi.
Dl.Primar: Vă vom consulta la viitoarele repartizări de fonduri pentru burse însă acum nu se poate face
nimic.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi
Hotărârea a fost adoptată
Diverse.
Dl.Drăgoi: Este necesară lărgirea străzii Narciselor.
Dl.Primar: Trebuie să discutăm acest lucru pentru că trebuie făcut proiect, aprobaţi indicatori însă vom
lua în calcul acest lucru.
Dl.Vornicu: În şedinţa următoare, care probabil va fi ultima, voi depune un proiect de hotărâre pentru un
parteneriat încheiat între Municipiul Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare”. Acest parteneriat va
consta în alocarea unor sume de bani de la bugetul local corelate cu sumele pe care universitatea le are
prinse în buget pentru amenajarea infrastructurii interioare a campusului universitar existent.
Dl.Primar: Acest parteneriat există şi deja se lucrează acolo.
Dl. Seredenciuc, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor prezenţi
pentru participare.
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