
                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 23 februarie 2012

Dl.  Harsovschi  preşedintele  de  şedinţă  declară  deschise  lucrările  şedinţei  ordinare  a 
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  convocata  în  baza  Dispoziţiei  Primarului  nr. 
319/17.02.2012  pentru  data  de  23.02.2012,  ora  14,00 în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  Local  al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 21 consilieri locali , dl. Mocanu Vasile lipseste 
motivat  si dl. Bosancu Neculai intarzie  .

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar  
Lucian Harsovschi , dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, , d-na Cerasela Prelipceanu- director 
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,dl.  Mihai Jitariuc-director directia patrimoniu,  d-na 
Xenia Bondor –sef Serviciu urbanism,d-na Catargiu Camelia sef Serviciu patrimoniu, d-na Bujorean 
Violeta –sef serviciu acte administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea documentelor , dl Paul 
Iftimie-sef serviciu contencios administrativ , juridic din partea  mass-media participă: dl. Cosmin 
Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou ;

Invitat- Darie Romaniuc-director S.C. T.P.L. S.A.  

Dl. Harsovschi  , presedintele de sedinta  supune la vot ordinea de zi a sedintei .
1.  Aprobarea  procesului  verbal  al  sedintei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului 
Suceava ce a avut loc in data de 26 ianuarie 2012
2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 
2012-initiator Primarul municipiului Suceava 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului 
de investitii „ Reabilitare conducte de apa potabila pe amplasamentele: bd. 1 Decembrie 1918, 
bd. 1 Mai, str. Stefan cel Mare si bd. Ana Ipatescu din municipiul Suceava , etapa II-initiator 
Primarul municipiului Suceava  
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului 
de  investitii  „  Reabilitarea  si  punerea  in  valoare  a  Curtii  Domnesti  Suceava  „-initiator 
Primarul municipiului Suceava 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului 
de investitii  „ Extindere retea de canalizare pe str.  22 Decembrie ,  municipiul Suceava „-
initiator Primarul municipiului Suceava 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu , solicitant –Deaconu Stela –initiatori Primarul municipului Suceava si viceprimarul 
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu  ,  solicitant  –Zettel  Iohann  Petrica  -  initiatori  Primarul  municipului  Suceava  si 
viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si 
Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei locuinte cu regim mic de inaltime 
si anexe pe teren proprietate privata situat in extravilanul municipiul Suceava , strada Victor 
Babes –Burdujeni sat , solicitant Bogdan Gicu - initiatori Primarul municipului Suceava si 
viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si 
Regulamentul  de  urbanism aferent  pentru  dezvoltarea  unui  mic  ansamblu  de  locuinte  pe 
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strada Petru Musat , solicitant SC Bennicol SRL- initiatori Primarul municipului Suceava si 
Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc 
10. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele  de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de locuit situat in 
Suceava , str. Stefan cel Mare nr. 41, bl.A3, sc.B-initiator Primarul municipiului Suceava 
11. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele  de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava str. Stefan cel Mare nr. 53, in vederea amenajarii 
unei  rampe  pentru  accesul  persoanelor  cu  handicap  locomotor  la  spatiul  cu  destinatia  de 
farmacie-initiator Primarul municipiului Suceava 
12.  Proiect  de  hotarare  privind  vanzarea  unor  parcele  de  teren  proprietate  privata  a 
municipiului  Suceava  ,  avand  destinatia  de  curti  ,constructii  si  gradini  catre  proprietarii 
constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor suprafete de teren administrate de 
persoane  fizice  si  juridice  in  incinta  Complexului  Comercial  Bazar-initiator  Primarul 
municipiului Suceava 
14. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren 
proprietate  privata  a  municipiului  Suceava  ,  situata  in  str.  Bistritei  fn,  proprietarului 
constructiei amplasate pe aceasta parcela de teren , respectiv societatii S.C. Romtelecom S.A. 
–initiator Primarul municipiului Suceava 
15.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  si  stabilirea  pretului  pentru  concesionarea  prin 
licitatie publica a unor bunuri imobile situate in municipiul Suceava str. Gheorghe Doja nr. 
237-initiator Primarul municipiului Suceava 
16. Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea 
bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si 
completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava 
17. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele  de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii spatiului comercial existent la 
parterul blocului de locuinte nr. 149B, Calea Burdujeni nr. 22-initiator Primarul municipiului 
Suceava 
18. Proiect de hotarare privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul 
local al municipiului Suceava , transportatorului S.C. Transport Public Local S.A. Suceava –
initiatori consilierii locali Dontu Ovidiu, Cocris Doinita, Iordache Virginel, Bosancu Neculai, 
Casu Cornel, Mocanu Vasile, Vornicu Corneliu
19.  Proiect  de  hotarare  privind  acordarea  de  facilitati  la  transportul  public  local  pentru 
anumite  categorii  de  persoane  si  aprobarea  contractului  de  acordare  a  subventiei  pentru 
transportul public local de calatori –initiatori Pimarul municipiului Suceava si Viceprimarul 
municipiului Suceava Lucian Harsovschi
20. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Suceava  ,  judetul  Suceava  ,  in  Adunarea  Generala  a  Asociatiei  Judetene  pentru  Apa  si 
Canalizare  Suceava  pentru  alegerea  Comisiei  de  cenzori  a  Asociatiei  si  semnarea  actelor 
aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei –initiator Primarul 
municipiului Suceava
21. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii  care au 
acces la o locuinta realizata prin programul ANL- initiator Primarul municipiului Suceava 
22. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli  de 
natura cheltuielilor de personal aferente medicilor , medicilor dentisti, asistentilor medicali si 
a  cheltuielilor  pentru  medicamente  si  materiale  sanitare  pentru  baremul  de  dotare  din 
cabinetele  de  medicina  generala  si  dentara  din  unitatile  sanitare  de  invatamant-initiator 
Primarul municipiului Suceava 
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23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii municipiului Suceava cu Asociatia Lumina 
Lina Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava 
24.Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  278/25.11.2010  privind 
desemnarea  reprezentantilor  in  Consiliile  de  Administratie  ale  centrelor  bugetare  din 
invatamantul preuniversitar de stat –initiator Primarul municipiului Suceava 
25.  Proiect  de  hotarare  privind  Reteaua  scolara  si  aprobarea  atribuirii  de  noi  denumiri 
unitatilor  de invatamant de stat  preuniversitar  din municipiul  Suceava , pentru anul scolar 
2012-2013-initiator Primarul municipiului Suceava 
26. Proiect de hotarare privind actualizarea , in conditiile legii,  a statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului 
Suceava 
27. Informarea privind activitatea Directiei de Asistenta Sociala in anul 2011, inregistrat la 
Primaria municipiului Suceava la nr. 250603/09.02.2012
28. Diverse .

               

VOT : Da, 21 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimantara

1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a 
unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabiule pe anul 2012 –initiator 
Primarul municipiului Suceava 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unei 
parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. vasile Bumbac, in vederea amenajarii unei 
rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor in sediul E-ON Moldova Distributie 
SA-initiator Primarul municipiului Suceava 

VOT : Da-21 voturi

Dl. Dontu : solicita initierea unei dezbateri publice cu privire la infiintarea Zonei Industiale 
Bucovina . Acest proiect va fi inregistrat cu data acestei sedinte , pentru ca dezbaterea sa inceapa din 
acesta zi . Proiectul contine amplasamente, schite, functiuni , inclusiv o comisie care va analiza 
problemele ce vor apare . Comisia nominalizata in proiect va fi completata si cu specialisti din PDL 
pentru ca impreuna acest proiect sa poata fi dus la bun sfirsit si prin acest proiect sa poata fi 
definitivata si Strategia pentru termoficare intrucat prin acest proiect se propune ca terenurile libere de 
la societatea de termoficare sa reprezinte practic acesta zona industriala si totodata sa fie si o zona cu 
anumite facilitati acordate de primarie pentru ca romani si straini sa fie interesati de aceasta.Dupa anul 
1989 au fost acordate anumite facilitati firmelor nou infiintate , respectiv facilitati la impozitul pe 
proft, facilitati pentru anumite zone defavorizate , etc. 
Comisia propusa in acest proiect va analiza si imactul asupra bugetului local pentru anul 2013 pe care 
il poate avea scutirea la plata tuturor taxelor locale cu exceptia celor privind utilitatile .Din aceasta 
comisie vor face parte si persoane din aparatul de specialitate al primarului.
Dl. Dontu , transmite acest proiect de hotarare d-lui secretar Ioan Ciutac iar in urmatoarea sedinta 
acesta sa fie dezbatut. 
Dl. Primar :  la inceputul lunii martie va avea loc o noua serie de intalniri cu sindicatul de la S.C. 
Termica S.A. , dupa ce la ultima intalnire sindicalisii au solicitat  sa se reia demersurile pentru 
privatizarea pe structura actuala . Domnia sa este de parare ca trebuie sa se tina cont si de opinia 
acestora si trebuie vazut daca aceste terenuri afecteaza buna desfasurare a activitatii societatii. 
principiu este de acord sa se gaseasaca o solutie de valorificare a terenurilor disponibile  . Ca si 
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prioritate de grad zero pentru municipiu o reprezinta crearea  locurilor de munca .La inceputul lunii 
martie , la sedinta su sindicatele de la S.C. Termica S.A. Domnia sa precizeaza  ca ii va informa despre 
aceasta initiativa.

Punctul  1.Aprobarea  procesului  verbal  al  sedintei  ordinare  a  Consiliului  Local  al 
municipiului Suceava ce a avut loc in data de 26 ianuarie 2012

Toate comisiile au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1

VOT : Da-21 voturi

Punctul  2  Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  Bugetului  local  al  municipiului 
Suceava pentru anul 2012-initiator Primarul municipiului Suceava 

Dl. Primar : mentioneaza ca este o rectificare a bugetului local pentru anul 2012 si se rectifica in plus 
veniturile de la subcap. 03.02.18 „ impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal „ cu suma de 176.148 lei  si la subcap. 39.02.07 „ venituri din vanzarea unor 
bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale „ cu suma de 
157.352 lei .
In cadrul subcapitolului 51.02.01.03  „ Autoritati executive”se rectifica in plus articolul 20.01.05 
„ Carburanti si lubrefianti” numai cu valoarea de 53.500 lei( nu cu valoarea de 133.500 cum a fost 
mentionat in proiectul de buget I , iar diferenta de 80.000 lei va fi atribuita subcapitolului 67.02.05.03 
„ intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi , baze sportive si de agrement” a articolului 
71.01.01”Constructii”. Se modifica in plus in cadrul subcap.67.02.05.03 „ intretinere gradini publice, 
parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement” , lucrari noi a pozitiei 1 „ Modernizare fantana 
arteziana din parcul Universitate si racord apa parc Obcini „ cu 80.000 lei 
La mai multe scoli se fac rectificari in cadrul capitolului bugetar la investitii .
La Spitalul Judetean Suceava suma aprobata in buget  de 500.000 lei si ramasa nerapartizata pe sectii 
va fi atribuita pentru finantarea lucrarilor de reparatii capitale la Compartimentul de Sterilizare din 
cadrul spitalului.

Punctul  3.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  economici 
aferenti  obiectivului  de  investitii  „  Reabilitare  conducte  de  apa  potabila  pe 
amplasamentele:  bd.  1  Decembrie  1918,  bd.  1  Mai,  str.  Stefan cel  Mare  si  bd.  Ana 
Ipatescu din municipiul Suceava , etapa II-initiator Primarul municipiului Suceava  

Dl. Primar : proiectul are ca obiect aprobarea indicatorilor  pentru bransamentele la conducta de apa 
care a fost inlocuita pe bulevardul principal 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi

Hotarare a fost adoptata.
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Punctul  4.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  economici 
aferenti obiectivului de investitii „ Reabilitarea si punerea in valoare a Curtii Domnesti  
Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava 

Dl. Primar : dupa aprobarea de principiu in luna decembrie a acestui proiect , acum sunt  propusi spre 
aprobare indicatorii tehnico economici pentru aceasta investitie in suma totala de 93.196,046 lei 
aceasta urmand a fi impartita pe 4 ani . In masura in care acesti indicatori vor fi aprobati , in cursul zile 
de luni (27.02) domnia sa va merge la Bucuresti unde va face o solicitare cu privire la prinderea pe 
Axa 5 la reabilitarea ptarimoniului cultural , deoarece se fac realocari intre anumite axe si pentru ca 
Axa de reabilitare a siturilor industriale a fost mai putin accesata , vor fi redistribuite sumele pe alte 
capitole din cadrul Programului Operational Regional, iar suma de 38,9 milioane euro este destinata 
reabilitarii patrimoniului cultural

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : DA-20 voturi
      Abt-1 vot

Hotarare a fost adoptata.

 Punctul  5.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  economici 
aferenti obiectivului de investitii „ Extindere retea de canalizare pe str. 22 Decembrie , 
municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava 

Dl. Primar :strada 22 Decembrie a fost reabilitata in cadul Programului ISPA , dar de curand 
a fost realizata o straduta mica cu numai 2 case pentru care a aparut aceasta solicitare si care  
nu erau construite la data demararii proiectului 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Casu :  mentioneaza ca inaintea inceperii sedintei a primit o informatie conform careia 
lucrarea a fost  executata in 2011
Dl. Primar : precizeaza ca si in acest an  persoanele interesate au fost in audienta pentru a solicita 
priderea in buget a sumei necesare pentru realizarea acestei lucrari . Totodata il invita pe dl. Casu ca 
impreuna cu dl. Director Cerlinca sa se deplaseze la fata locului pentru a vedea care este situatia din 
teren.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-18 voturi
 Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 6.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan 
Urbanistic  de  Detaliu  ,  solicitant  –Deaconu  Stela  –initiatori  Primarul  municipului 
Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

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

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 7.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan 
Urbanistic  de  Detaliu  ,  solicitant  –Zettel  Iohann  Petrica  -  initiatori  Primarul 
municipului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  8.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  documentatiei  de  urbanism  Plan 
Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei locuinte 
cu regim mic de inaltime si anexe pe teren proprietate privata situat in extravilanul 
municipiul  Suceava ,  strada Victor  Babes  –Burdujeni  sat  ,  solicitant  Bogdan Gicu - 
initiatori  Primarul municipului  Suceava si  viceprimarul municipiului  Suceava Viorel 
Seredenciuc 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

A venit dl. Bosancu.

Punctul  9.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  documentatiei  de  urbanism  Plan 
Urbanistic  Zonal  si  Regulamentul  de urbanism aferent pentru dezvoltarea  unui mic 
ansamblu de locuinte pe strada Petru Musat ,  solicitant  SC Bennicol  SRL- initiatori 
Primarul  municipului  Suceava  si  Viceprimarul  municipiului  Suceava  Viorel 
Seredenciuc 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT :Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.
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Punctul  10.Proiect  de  hotarare  privind  concesionarea  fara  licitatie  publica  a  unei 
parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui 
spatiu  de  locuit  situat  in  Suceava  ,  str.  Stefan cel  Mare  nr.  41,  bl.A3,  sc.B-initiator 
Primarul municipiului Suceava 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi
     Nu-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  11.Proiect  de  hotarare  privind  concesionarea  fara  licitatie  publica  a  unei 
parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava str. Stefan cel Mare nr. 53,  
in vederea amenajarii unei rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor la 
spatiul cu destinatia de farmacie-initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi
     

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  12.Proiect  de  hotarare  privind  vanzarea  unor  parcele  de  teren  proprietate 
privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti ,constructii si gradini catre 
proprietarii constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT: Da-17 voturi
         Nu-5 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 13.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor suprafete de teren 
administrate  de  persoane fizice  si  juridice  in  incinta  Complexului  Comercial  Bazar-
initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotare

VOT : Da-17 voturi
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Abt-6 voturi

Hotararea a fost adoptata

Punctul 14.Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei 
parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in str. Bistritei fn,  
proprietarului constructiei amplasate pe aceasta parcela de teren , respectiv societatii 
S.C. Romtelecom S.A. –initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT Da-16 voturi
          Abt-6 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  15.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  si  stabilirea  pretului  pentru 
concesionarea prin licitatie publica a unor bunuri imobile situate in municipiul Suceava 
str. Gheorghe Doja nr. 237-initiator Primarul municipiului Suceava 

Dl. Primar :la Scoala Gen. nr. 5 s-a renuntat la un spatiu , ca urmare a reducerii numarului de 
elevi care frecventau aceasta unitate de invatamant . Corpul de cladire care a fost eliberat este 
destul de vechi , necesitand lucrari de renovare si intrucat primaria nu are posibilitati 
financiare pentru aceste lucrari aceasta va fi scos la licitatie cu conditia pastrarii obiectului de 
activitate.

Toate comsiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  16.Proiect  de  hotarare  privind  completarea  anexei  la  HCL nr.  3/26.01.2006 
privind  atestarea  bunurilor  imobile  ce  apartin  domeniului  privat  al  municipiului 
Suceava  ,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare-initiator  Primarul  municipiului 
Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi
     Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.
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Punctul  17.Proiect  de  hotarare  privind  concesionarea  fara  licitatie  publica  a  unei 
parcele  de  teren  proprietate  privata  a  municipiului  Suceava  in  vederea  extinderii 
spatiului comercial existent la parterul blocului de locuinte nr. 149B, Calea Burdujeni 
nr. 22-initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-18 voturi
          Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 18.Proiect de hotarare privind reglementarea modului de acordare a subventiei 
de la bugetul local al municipiului Suceava , transportatorului S.C. Transport Public 
Local S.A. Suceava –initiatori consilierii locali Dontu Ovidiu, Cocris Doinita, Iordache 
Virginel, Bosancu Neculai, Casu Cornel, Mocanu Vasile, Vornicu Corneliu

Dl. Dontu : ca si principiu considera ca dl. Primar  ar fi trebuit sa acorde un numar egal de 
abonamente atat pensionarilor cat si elevilor , dar pentru ca aceste abonamente nu s-au  
acordat pensionarilor au  beneficiat de acestea doar elevii , iar  pe listele cu beneficiarii 
abonamentelor au figurat si elevi care nu au domiciliul in municipiul Suceava . Considera ca 
este afectat bugetul local prin faptul ca cei 50 lei/abonament care erau virati la S.C.T.P.L. 
S.A.pentru cei care beneficiaza de gratuitate pe transportul public  in baza Legii nr. 44/1994 , 
Legii nr. 118/1990 , etc.si care astazi primesc 30 lei , care si asa era afectat de masurile 
anterioare si catalogheaza aceasta masura ca fiind „sinucigasa”, facand economii pe 
transportul local care „merge in jos ca buget si sa aveti cheltuieli voluptorii pe Rosal pe 
asfaltari , pe pavele „ si in acest context domnia sa mentioneaza ca Ziarul Financiar intr-un 
clasament al celor mai mari tarife pentru pretul asfaltarii municipiul Suceava este pe primul 
loc .  
Solicita convocarea unei sedinte extraordinare in care sa se discute problemele de la S.C. 
T.P.L. S.A. 
Comisia economica, comisia de servicii publice si comisia de invatamant nu au avizat 
favorabil proiectul de hotarare

Dl. Primar : in ceea ce priveste primele 2 articole din proiectul mai sus mentionat , aceste 
sunt in conformitate cu revederile legale , dar pentru ceea cealalta prevedere, respectiv 
reducerea cu 50 % a abonamentelor pentru pensionari, bugetari , someri , bugetul primariei nu 
permite acest lucru. Ar fi de acord ca pentru pensionari sa se gaseasca o solutie pentru ca 
aceasta categorie sa beneficieze de abonamente gratuite, in baza cuponului de pensie fara a fi 
platita diferenta abonamentului de catre primarie.
In acest an  asociatia de transport public local aloca suma de 2.000.000 euro , respectiv 30 
miliarde lei  reprezinta subventiile si 50 miliarde lei ratele pentru autobuze . In mandatul 
precedent o parte din consilierii PSD insistau ca autobuzele sa fie cumparate de S.C. T.P.L. 
S.A. , situatie in care astazi societatea ar fi fost in faliment . La inceputul mandatului d-lui 
primar societatea a fost revigorata , s-au achizitionat autobuze noi , mentioneaza ca si acum 
exista probleme ca peste tot in primul rand datorate scaderii numarului de calatori , dar da 
asigurari ca acesta societate nu va intra in faliment . In fiecare luna primaria vireaza cate 1 sau 
2 miliarde de lei catre S.C.T.P.L. S.A. .
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In ceea ce priveste clasamentul intocmit de Ziarul financiar domnia sa precizeaza ca 
municipiul este pe locul 2 , dupa municipiul Sibiu . Pentru municipiul Suceava analiza IPP-ul 
se referea la anul 2010 si s-au luat in calcul numai investitiile pentru strada Cernauti  ,  acolo 
s-au facut realizat o serie de lucrari complexe care au presupus consolidare , drenare , panza 
de amortizare impotiva alunecarilor .S-a trimis la cei de la IPP o corectura in acest sens pe 
care acestia au spus ca o vor face .
Dl. primar precizeaza ca sapatamanal acolo unde exista situatii deosebite se dau bani acestora 
pentru achizitionarea unui abonament ,  din banii aprobati in cadrul bugetului pentru asistenta 
social.
Concluzionand , domnia sa specifica ca este de acord cu abonamentele gratuite pentru 
pensionari doar cu conditia ca primaria sa nu fie  nevoita sa plateasca diferenta de 
abonament .
Dl. Vornicu : in articolul 1 al proiectului de hotarare s-a propus ca elevii sa beneficieze de 
abonament subventionat , respectiv 15/luna pe perioada intregului an calendaristic , deci 
inclusiv duminicile si specifica acest lucru pentru ca la momentul actual pe abonamente se 
specifica faptul ca elevii nu au dreptul sa  circule in zilelel de duminica .
Domnia sa precizeaza ca este mandatat de partintii elevilor sa clarifice aceasta situatie.Pentru 
studenti s-a solicitat sa ca abonamentele sa fie acordate doar pentru perioada anului scolar 
universitar nu si pentru perioada vacantelor .
La art. 3 al proiectului de hotarare initiatorii au solicitat sa se reduca cu 50 % abonamentul 
social , inclusiv pentru salariatii bugetari intruct exista multi bugetari care castiga 500lei/luna.
Din punctul domniei sale de vedere ar fi mai indicat ca mai degraba somerii sa beneficieze  
reducerea de 50 % decat pensionarii .
Dl. Primar : precizeaza ca in zilele de duminica elevii nu merg la scoala ci la discoteca si nu 
considera corect ca din banii tuturor sa fie platit abonamentul si pentru ziua de duminica 
Dl. Romaniuc : banii care s-ar incasa de la elevii care circula in zilele de duminica 
Dl. Iordache : considera ca parerile d-lui Romaniuc sunt doar speculatii si aminteste ca Legea 
Educatiei Nationale precizeaza faptul ca elevii si studentii sunt scutiti de  50 % din pretul 
abonamentului fara a se preciza ca nu acorda si pentru zilele de duminica , astfel ca proiectul 
intocmit a fost elaborat in baza acestei legi  si acest lucru nu poate fi modificat .
Dl. Casu : ar dori sa sublinieze doua aspecte mai importante 

1. avand in vedere ca pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse doua proiecte de hotarare 
care au acelasi obiect , ar fi trebuit ca reprezentanti ai Consiliului Local din toate 
formatiunile politice din cadrul consiliului sa fie invitati la o discutie din care sa 
rezulte un singur proiect de hotarare  care sa cuprinda toate cerintele .

2. Solicita d-lui primar sa transmita si d-lui secretar al municipiului cat si salariatilor mai 
tineri si aici domnia sa face referire la dl. Gabriel Petruc -seful Biroului autoritatea 
locala de autorizare transport care prin raportul de specialitate prezentat acuza 
initiatorii acestui proiect ca nu au stiut cum sa intocmeasca acest proiect . Domnia sa 
aminteste ca in conformitate cu R.O.F.C.L. „ redactarea proiectelor de hotarare se face 
de cei care propun cu sprijinul secretarului municipiului Suceava si al serviciilor din 
cadrul Aparatului de specialitate 

Dl. Harsovschi , presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor 
prezenti pentru participe.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                   SECRETAR MUNICIPIU
LUCIAN HARSOVSCHI                                                                                JR. CIUTAC IOAN

INTOCMIT
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ROMEGA DELIA
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