
 
 
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 24 februarie 2011 

 
 

Dl. Casu Cornel ,preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
373/18.02.2011 pentru data de 24.02.2011, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi toti consilierii locali . 

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 , Dan Dura –sef Serviciu integrare europeana si 
strategii de dezvoltare , din partea  mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de 
Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iasi  

 
Dl. Secretar : precizeaza ca au fost impartite tuturor consilierilor locali decalaratii de interese 

personale si solicita ca acolo unde exista modificari fata de delaratia completata anterior acestea sa fie 
actualizata .  
 
Dl. Casu Cornel , presedintele de sedinta  supune la vot ordinea de zi a sedintei . 
 

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava  ce a 
avut loc in data de 27 ianuarie 2011 . 

2. Proiect de hotarare privind alocarea de sume din bugetul local al municipiului Suceava 
pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase din Romania-initiator Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Suceava la constituirea unei 
asociatii de dezvoltare intercomunitara-initiator Primarul municipiului Suceava  

5. Proiect de hotarare privind vanzarea imobilului-casa de locuit cu anexe si teren situat in 
municipiul Suceava , str. 6 Noiembrie nr.14, catre titularul contractului de inchiriere – 
initiator Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri organizatorice in vederea punerii in 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava  

7. Proiect de hotarare privind modificarea titlului si Art.1 din Hotararea nr. 201 din 17 
septembrie 2010 privind aprobarea participarii Municipiului Suceava la realizarea 
proiectului „ EVUE- Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa „ faza 
a II a cofinantat de Uniunea Europeana in cadrul Programului de cooperare teritoriala 
URBACT II-initiator Primarul municipiului Suceava  

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de gestionare a calitatii aerului in 
Municipiul Suceava la indicatorul PM 10-initiator Primarul municipiului Suceava  
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9. Proiect de hotarare privind schimbul de teren , in suprafata de 32 mp-teren apartinand 
domeniului privat al municipiului Suceava , cu suprafata de 32 mp-proprietatea fam. 
Salvar Mircea si Tatiana-initiator Primarul municipiului Suceava  

10. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 din cadrul art.1 al HCL nr.202/2003 
privind zonarea intravilanului si extravilanului municipiului Suceava , modificata prin 
HCL nr. 379/2005 si HCL nr. 329/2009-initiator Primarul municipiului Suceava  

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului elaborat 
conform Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea 
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism , anexa la Ordinul nr. 
2701 din 30.12.2010-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul 
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal 
si Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte si 
functiuni complementare locuirii, pe terenuri proprietati private in suprafata totala de 
47.156 mp, Solicitanti: proprietarii de terenuri ( fost RAPPS ) , str. Parcului- initiatori 
Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel 
Seredenciuc  

13. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unei suprafete de 7454 mp, terenuri 
proprietati private situate pe strada Strandului, in terenuri curti-constructii- initiatori 
Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel 
Seredenciuc  

14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal 
si Regulamentul de urbanism aferent pentru edificarea unor constructii cu spatii de 
locuit si functiuni complementare locuirii ( servicii, spatii de birouri) , pe teren 
proprietate privata , situat pe strada Parcului , solicitanti : S.C. SIBELIUS S.R.L. - 
initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel 
Seredenciuc  

15. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren 
situate in municipiul Suceava , str. Vasile Alecsandri fn si stabilirea pretului de pornire 
la licitatie-initiator Primarul municipiului Suceava  

16. Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren 
proprietate privata a  municipiului Suceava in vederea extinderii chioscului comercial 
existent situat in str. Universitatii fn-initiator Primarul municipiului Suceava  

17. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor parcele de 
teren situate in Suceava , in vederea amplasarii unor totemuri publicitare-initiator 
Primarul municipiului Suceava  

18. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea amenajarii unei alei de acces-
initiator Primarul municipiului Suceava  

19. 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  

20. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica 
a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii 
de locuit si spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava  

21. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri 
imobile cuprinse in anexa 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  

22. Proiect de hotarare privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor si 
examenelor pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Politiei Locale 
Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  
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23. Proiect de hotarare privind Planul cu principalele activitati ce urmeaza a fi desfasurate 
de Politia Locala Suceava in anul 2011 si criteriile specifice de evaluare-initiator 
Primarul municipiului Suceava  

24. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au 
acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

25. 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  

26. Informarea Comisiei Locale de Ordine Publica , inregistrata la Consiliul Local al 
municipiului Suceava la nr. 21/16.02.2011. 

27. Informare privind activitatea desfasurata de Politia Municipiului Suceava in anul 2010, 
inregistrata la consiliul Local al Municipiului Sceava , la nr. 16/07.02.2011. 

28. Diverse. 
 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentara. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii a 21 apartamente din blocul de locuinte nr.21, 
Ansamblul de locuinte Obcini 1B, a raportului de consultanta imobiliara si evaluare privind 
activ imobiliar –bloc de locuinte Obcini 1B, tronson 21, str. 1 Decembrie 1918, municipiul 
Suceava , precum si a diferentelor de achitat de catre contractanti –initiator Primarul 
municipiului Suceava 

2. Proiect de hotarare privind asociarea in vederea desfasurarii activitatii de tip “Economat”-
initiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul : “Reabilitarea zonei contrale din Municipiul Suceava , 
prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi Sprijinire incinta din piloni secanti “ 
–parte integranta din proiectul “ Reabilitarea zonei contrale din Municipiul Suceava , prin 
Creare parcaje subterane , reabilitare pietonal si strazi”-aprobat prin HCL nr.118 din 3 iunie 
2010-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
 

VOT : -22 voturi 
              Abt-1 vot 

 
Punctul 1.Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava  
ce a avut loc in data de 27 ianuarie 2011 . 

 
 
Toate comisiile au avizat favorabil punctul 1.  
 
 
Se supune la vot punctul 1. 
 

VOT :Da-22 voturi 
      Abt-1 vot 

 
 

Punctul 2. Proiect de hotarare privind alocarea de sume din bugetul local al municipiului 
Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava  
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Dl. Primar : Spitalul Judetean Suceava a solicitat 1.000.000 lei pentru amenajarea si modernizarea 
platolui de radiologie si imagistica medicala . Avand in vedere ca odata cu aprobarea bugetului 
consolidat al municipiului Suceava prin H.G. nr.1 /27.01.2011 s-a repartizat Spitalului Judetean de 
Urgenta Suceava pentru modernizarea platoului de radiologie si imagistica medicala suma de 
400.000 lei , prin acest proiect de hotarare se propune acordarea diferentei , respectiv suma de 
600.000 lei din veniturile obtinute din vanzarea cabinetelor medicale. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 3.Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase din Romania-initiator Primarul municipiului Suceava  

  
Dl. Primar : tinand cond de faptul ca bugetul pentru cultura si sport este de doar 1% din bugetul 
municipiului propune alocarea sumelor propuse , unele dintre acestea fiind modice. Sume mai 
consistente au fost alocate Parohiilor „Sfinta Vineri „„ Trei Ierarhi „ si Parohia „Nasterii Maicii 
Domnului”–acolo unde se deruleaza si  programe de asistenta sociala in parteneriat cu municipiul , 
Comisia de tineret-discutii in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Casu : intreaba daca nu ar trebui ca aceste sume sa fie alocate bisericilor de catre Arhiepiscopie , 
care cunoaste mai bine problemele si nevoile fiecarui asezamant de cult in parte si aceste sume sa fie 
justificate. 
Dl. Primar : precizeaza ca majoritatea cererilor de finantare au viza Arhiepiscopiei, iar in ceea ce 
priveste justificarea sumelor alocate , domnia sa precizeaza ca acestea se dau in transe de cate 30 % in 
baza documentelor justificative. 
Dl. Dragoi : mentioneaza ca si pentru celelalte culte exista  avizele necesare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 4.Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Suceava la constituirea unei 
asociatii de dezvoltare intercomunitara-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
Dl. Primar : mentioneaza ca Suceava este municipiu de rang 2 ceea ce face imposibila infiintarea unei 
zone metropolitane , de aceea s-a gasit acesta solutie, respectiv infiintarea asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara –de tip zona metropolitana . Urmeaza ca pana la 31 martie localitatile din aceasta 
asociatie sa adopte si cate o hotarare in acest sens. 
Prin infiintarea acestei asociatii se spera ca in perioada 2013 -2020 vor veni bani pentru proiecte mari 
care vizeaza cresterea nivelului de trai si coeziunea sociala.Probabil in luna mai se va adopta o 
hotararea definitiva cu statut si regulament , astfel incat la data de 30 iunie asociatia intercomunitara sa 
fie functionala. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
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Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 5.Proiect de hotarare privind vanzarea imobilului-casa de locuit cu anexe si teren 
situat in municipiul Suceava , str. 6 Noiembrie nr.14, catre titularul contractului de 
inchiriere – initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : conform unei hotarari a instantei judecatoresti , primaria este obligata sa vinda 
acest imobil impreuna cu terenul din jurul casei . 
Domnia sa precizeaza a ca aparut o modificare a pretului ca urmare a actualizarii indicelui de 
inflatie  pentru anul in curs  , comunicat de Directia de Statistitica , ceea ce face ca pretul de 
vanzare a casei sa fie de 96.32 lei . 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-22 voturi 
       Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 6.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri organizatorice in vederea 
punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : la sfarsitul anului trecut Legea 416/2001 a fost republicata , iar pana la data de 28 
februarie trebuie actualizate dosarele beneficiarilor acestei legi  dupa noile criterii. 
Astfel  anexele la acest proiect  contin : lista de bunuri considerate de stricta necesitate pentru 
nevoile unei familii , bunurile care nu sunt considerate de stricata necesitate pentru nevoile 
familiale , limitele minime si maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea 
bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru 
nevoile unei familii si un plan de actiuni si lucrari de interes local cu activitatile pe care trebuie 
sa le presteze persoanele apte de munca , in functie de anotimp. 
In acest moment sunt in plata 167 dosare , in luna ianuarie au fost platite 140 intrucat parte din 
beneficiari nu au prestat orele de munca reglementate de actul normativ pentru acordarea 
ajutorului . 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.   
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 7.Proiect de hotarare privind modificarea titlului si Art.1 din Hotararea nr. 201 
din 17 septembrie 2010 privind aprobarea participarii Municipiului Suceava la realizarea 
proiectului „ EVUE- Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa „ faza a 
II a cofinantat de Uniunea Europeana in cadrul Programului de cooperare teritoriala 
URBACT II-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : precizeaza ca este o completare a HCL nr. 201 din 17 septembrie 2010 care se 
refera la cofinantarea proiectuluicu un procent de 7%  , dar municipiul nu va participa practic cu 
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acesti bani , ci cu orele de munca prestate de functionarii din cadrul Serviciului integrare 
europeana si strategii de dezvoltare  . 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 8 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de gestionare a calitatii 
aerului in Municipiul Suceava la indicatorul PM 10-initiator Primarul municipiului 
Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se  supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-22 voturi 
      Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 9.Proiect de hotarare privind schimbul de teren , in suprafata de 32 mp-teren 
apartinand domeniului privat al municipiului Suceava , cu suprafata de 32 mp-
proprietatea fam. Salvar Mircea si Tatiana-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar , anunta retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi , intrucat in cadrul sedintei 
comisiei de urbanism au fost depistate anumite neclaritati cu privire la identificare parcelelor 
cadastrale. 
 

 
Punctul 10.Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 din cadrul art.1 al HCL 
nr.202/2003 privind zonarea intravilanului si extravilanului municipiului Suceava , 
modificata prin HCL nr. 379/2005 si HCL nr. 329/2009-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

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

VOT : Da-23 voturi 
 

            Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 11.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a 
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului 
elaborat conform Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism , anexa la 
Ordinul nr. 2701 din 30.12.2010-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul 
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

 
         Dl. Primar : ca urmare a modificarii Legii nr. 350 / 2001 s-au schimbat si regulamentele de 
aprobare a  PUG-urilor, PUD-urilor, PUZ-urilor . Pentru fiecare dintre acestea sunt prevazute 
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modalitatile de informare, consultare , finantare a publicitatii ce trebuie facuta vis-a-vis de aceste 
planuri ce trebuie aprobate . 
Comisia de urbanism –solicita ca la pagina 7 a regulamentului sa se completeze astfel : „ Autoritatea 
administratiei publice responsabila cu aprobarea planului urbanistic zonal are urmatoarele obligatii :”, 
iar avizul comisiei pentru acest proiect este favorabil 
Celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Casu : nicaieri in Regulament nu se precizeaza ca inainte de informarea populatiei sa fie informati 
membrii Consiliului Local  
D-na Prelipceanu : precizeaza actul normativ nu prevede acest aspect 
Dl. Primar : sustine punctul de vedere formulat de dl. Casu , respectiv acela ca inainte de orice 
initiativa de dezbatere publica va fi anuntat secretariatul Consiliului Local care va anunta consilierii 
locali si comisia de urbanism . 
Celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Dontu : la pagina 2 lit.”A”sunt trecute  –Modalitatile de informare si consultare a publicului 
pentru PUG si regulamentul local de urbanism aferent acestuia .Intrebarea domniei sale este cum se 
face acest lucru in conditiile in care municipiul nu are pana la aceasta data PUG ? 
Dl. Primar : precizeaza ca acesta este un regulament cadru si in masura in care peste 2 ani se va 
actualiza PUG se vor parcurge aceste etape . La ora actuala exista un PUG din anul 1998 care a fost 
prelungit conform legislatiei in vigoare . 
Dl. Tataranu: la sfarsitul lunii ianuarie a aparut o modificare a Legii nr.350/2001 , care permite 
prelungirea valabilitatii PUG –urilor cu 2 ani de zile pentru localitatile mai complexe si cu 3 ani de 
zile acolo unde nu au fost modificari importante . In municipiul Suceava acesta prelungire s-a facut in 
baza unui aviz al Ministerului , anul trecut , pentru o perioada de 2 ani . 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu completarea propusa de comisia de urbanism. 
 

VOT : Da-19 voturi  
          Abt-4 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 12.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de 
locuinte si functiuni complementare locuirii, pe terenuri proprietati private in suprafata 
totala de 47.156 mp, Solicitanti: proprietarii de terenuri ( fost RAPPS ) , str. Parcului- 
initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel 
Seredenciuc  

 
  Dl. Primar : anunta retragerea proiectul de pe ordinea de zi , intrucat pana la acesta data nu a venit 
avizul de la mediu , urmand ca acesta sa fie pus in discutie in sedinta ordinara a lunii urmatoare. 
 

Punctul 13.Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unei suprafete de 7454 mp, 
terenuri proprietati private situate pe strada Strandului, in terenuri curti-constructii- 
initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel 
Seredenciuc  
 
Dl. Primar : condorm PUG acea suprafata  figura ca o zona de spatii sportive si ca urmare a 
faptului ca  acolo mai sunt constructii si ca urmare a expertizei efectuate , prin acest proiect se 
propune schimbarea functiunii pentru suprafata de 7454 mp  

           Comisia de tineret-discutii in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
 
. 
Dl. Iordache : intreaba daca este o initiativa a Consiliului Local sau o cerere a cetatenilor , 
pentru ca din proiectul de hotarare nu reiese acest aspect . 
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Dl. Dontu : este de parere ca acest proiect nu indeplineste conditiile minime de a fi pus pe 
ordinea de zi , intrucat nicaieri in acest proiect nu se face nicio referire la documentul prin care 
se solicita acest lucru respectiv  niciun nume si nicio adresa  a solicitantilor. 
Dl. Tataranu : schimbarea de destinatie se face inclusiv la initiativa administratiei publice 
locale in functie de construirea intr-un anumit perimetru , iar in conditiile in care acest proiect de 
hotarare va fi adoptat , domnia sa propune biroului institutiei arhitectului sef sa informeze 
societatea care lucreaza la actualizarea PUG-ului si sa tina cont de acesta hotarare .  
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
          Abt-6 voturi 

 
Hotararea  a fost adoptata. 
 
 
Punctul 14.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru edificarea unor constructii 
cu spatii de locuit si functiuni complementare locuirii ( servicii, spatii de birouri) , pe teren 
proprietate privata , situat pe strada Parcului , solicitanti : S.C. SIBELIUS S.R.L. - 
initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel 
Seredenciuc  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

 
          Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

              Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 15.Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele 
de teren situate in municipiul Suceava , str. Vasile Alecsandri fn si stabilirea pretului de 
pornire la licitatie-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

 
          Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
            Abt-3 voturi 

  
              Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 16.Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de 
teren proprietate privata a  municipiului Suceava in vederea extinderii chioscului 
comercial existent situat in str. Universitatii fn-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

 
          Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
            Nu-3 voturi 
            Abt-3 voturi 
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              Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 17.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor 
parcele de teren situate in Suceava , in vederea amplasarii unor totemuri publicitare-
initiator Primarul municipiului Suceava  
 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Bosancu : propune urmatorul amendament „ se interzice promovarea pornografiei si 
mesejelor cu caracter erotic sau obscen pe totemurile publicitare” si solicita ca si pe viitor la 
acest gen de proiecte acest amendament sa fie inclus  
Dl. Primar : precizeaza ca aceste aspecte sunt stabilite in regulamentul de publicitate si in 
caietul de sarcini , dar pot fi trecute si in hotarare. 

 
 
          Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul formulat de dl. Bosancu . 
 

VOT : Da-19 voturi 
             Abt-4 voturi 

  
              Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 18.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele 
de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea amenajarii unei alei de 
acces-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-22 voturi 
       Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 

 
 

Punctul 19.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-22 voturi 
       Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 20.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara 
licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea 
extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava  
Comisia de tineret nu se pronunta, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de 
hotarare. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-22 voturi 
       Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 21.Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea 
unor bunuri imobile cuprinse in anexa 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  
 
Dl. Primar : mentioneaza ca anexa nr.1 trebuie completata cu o pozitie , respectiv introducerea 
unei noi pozitii pentru un teren  de pe strada Narciselor , in suprafata de 228 mp. 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare, cu completarea formulata de dl. Primar 
 

VOT : Da-20 voturi 
           Abt-3 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 22.Proiect de hotarare privind Regulamentul de organizare si desfasurare a 
concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Politiei 
Locale Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : dupa cum se stie municipiul mai are nevoie de 50 politisti locali , pentru a putea 
acoperi toate patrulele din cartierele marginase , se vor putea face 2 sau 3 angajari in ideea ca au 
plecat 7 salariati din primarie  si ca urmare a acestui fapt este necesar aprobarea acestui 
Regulament de organizare si desfasurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea 
functiilor vacante din cadrul Politiei Locale Suceava . 
 
Toate comisiile au aizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 23.Proiect de hotarare privind Planul cu principalele activitati ce urmeaza a fi 
desfasurate de Politia Locala Suceava in anul 2011 si criteriile specifice de evaluare-
initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : proiectul reglementeaza principalele activitati ce urmeaza a fi desfasurate in anul 
2011 , ca urmare a aparitiei Legii nr.155/2010 a politiei locale , cu noile atributii pe care le are si 
adaptarea acestora la noua lege. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-21 voturi 
          Abt-2 voturi 
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Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 24.Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii 
care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului 
Suceava  
 
Dl. Primar : in conformitate cu legislatia in vigoare, in fiecare an , in luna februarie se aproba 
lista de prioritati la ANL. In acest an probabil nu vor fi repartizate locuinte ANL , deoarece abia 
urmeaza demararea constructiei a 80 de locuinte , iar acest lucru este conditionat de vanzarile 
care se vor face pentru constructiile ANL existente  . Exista in acest momemnt 48 de cereri de 
intentie de cumparare a acestor apartamente si probabil in sedinta din luna martie va fi pe 
ordinea de zi primul proiect de hotarare cu primele locuinte ce urmeaza a fi vandute . 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-22 voturi 
       Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 25.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  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
        

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 26.Informarea Comisiei Locale de Ordine Publica , inregistrata la Consiliul Local 
al municipiului Suceava la nr. 21/16.02.2011. 
 
S-a luat la cunostinta. 
 
Punctul 27.Informare privind activitatea desfasurata de Politia Municipiului Suceava in 
anul 2010, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Sceava , la nr. 16/07.02.2011. 
Din partea Politiei municipiului Suceava , participa la sedinta dl. inspector Baltuta . 
 
Dl. Primar : apreciaza colaborarea cu politia cat si cu jandarmeria ca fiind buna  
 
Dl. Dragoi : solicita intensificarea controalelor in zonele de trecere de pietoni  
Dl. Inspector Baltuta : sunt planificate periodic , din 2 in 2 zile astfel de controale  
Dl. Primar : precizeaza ca imediat ce vremea va permite va demara o actiune de semnalizare 
corespunzatoare a trecerilor de pietoni  
Dl. Bosancu : mentioneaza ca exista o hotarare a Consiliului local de interzicere a circularii 
atelajelor in anumite intervale orare 
Dl. Primar : informeaza ca acestea pot circula doar dimineata si seara intre anumite ore , dar 
din pacate nu se poate asigura pentru acestia rute alternative  
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ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA 
 

Punctul 1.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii a 21 apartamente din blocul de 
locuinte nr.21, Ansamblul de locuinte Obcini 1B, a raportului de consultanta imobiliara si 
evaluare privind activ imobiliar –bloc de locuinte Obcini 1B, tronson 21, str. 1 Decembrie 
1918, municipiul Suceava , precum si a diferentelor de achitat de catre contractanti –
initiator Primarul municipiului Suceava 

 
Dl. Primar : mentioneaza ca avea o intalnire pe data de 5 martie cu cei care au contractat aceste 
apartamente , pentru ca impreuna sa gasesca o solutie , fie sa plateasca diferenta de bani 
rezultata din raportul de evaluare, fie se va hotara in Consiliul Local ca municipalitatea sa achite 
sumele ce le-au achitat acestia in anul 1992 , urmand ca apartamentele sa ramana la dispozitia 
primariei .Este bine ca aceste apartamente au fost finalizate si astfel s-a schimbat si infatisarea 
imobilelor de la intrarea in municipiu 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-22 voturi 
       Abt-1 vot  

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 2.Proiect de hotarare privind asociarea in vederea desfasurarii activitatii de tip 
“Economat”-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : ca urmare a expirarii perioadei de valabilitate a contractelor de asociere incheiate 
intre municipiu si societatile comerciale pentru spatiile proprietate a municipiului , in care se 
desfasoara activitati comerciale de tip “ Economat” a fost intocmit acest proiect pentru organizarea 
de noi licitatii , instruct nu s-au inregistrat solicitari pentru prelungirea vechilor contracte de 
asociere. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : “Reabilitarea zonei contrale din 
Municipiul Suceava , prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi Sprijinire 
incinta din piloni secanti “ –parte integranta din proiectul “ Reabilitarea zonei contrale din 
Municipiul Suceava , prin Creare parcaje subterane , reabilitare pietonal si strazi”-aprobat 
prin HCL nr.118 din 3 iunie 2010-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da- 19 voturi 
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          Abt-4 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
DIVERSE  
 
Dl. Primar :  Primarul  orasului Laval , oras infratit cu municipiul Suceava , si-a exprimat intentia 
de a vizita municipiul in perioada 19-20 aprilie, dar cum aceste zile sunt in Saptamana Mare , dl. 
primar Lungu propune ca perioada de vizita sa fie intre 23-25 inunie, in perioada organizarii 
manifestarilor prilejuite de sarbatorirea “ Zilelor Sucevei “ si in masura in care acesta va accepta 
invitatia  , in luna august se va deplasa la Laval o delegatie din partea municipiului Suceava . 
 
Dl. Casu : ca urmare a modificarii legii invatamantului , domnia sa solicita modificarea hotararii 
cu privire la componenta Consiliilor de Administratie  
 
Dl. Primar : mentioneaza ca sunt centralizate solicitarile de la scoli si se lucreaza la acest proiect 
care va fi dezbatut in sedinta ordinara a lunii martie  
 
Dl. Casu : intreaba care este soarta fotbalului sucevean si cum s-au cheltuit banii alocati de 
Consiliul Local  pentru aceasta ramura sportiva? 
Dl. Primar : municipiul finanteaza fotbalul in baza Legii nr. 350 , pentru aceste sume ei aduc 
deconturi ce sunt verificate de Curtea de Conturi  
Dl. Iordache : precizeaza ca o parte din jucatorii echipei de handabal doreste sa rezilieze 
contractul cu Universitatea . Considera ca ar trebuit sprijinita echipa , care face cinste municipiului 
prin alocarea in avans a unei sume de bani . 
Dl. Primar : chiar daca in decembrie 2010 nu s-a reusit alocarea sumei de 2 .000.000 lei , in anul 
2009 echipa a beneficiat cu 2.000.000 lei mai mult decat a fost angajamentul . Pentru anul 2011 a 
fost aprobata suma de 10.000.000 lei pentru aceasta echipa, s-a facut publicarea in Monitorul 
Oficial , urmand ca intr-o saptamana sa fie demarata licitatia  astfel incat echipa sa beneficieze de 
acesti bani cat mai curand posibil . 
Dl. Barba : precizeaza ca a purat o discutie cu dl. Ghervan care s-a aratat surprins de declaratiile 
care au aparut precizand ca este posibil chiar sa mai vina jucatori in echipa si sa nu plece nimeni. 
Considera ca speculatiile nu fac bine handbalului sucevean. 
Dl. Primar : s-au purtat discutii si cu dl. Ghervan si cu dl. Nutu si precizeaza ca lucrurile sunt sub 
control. 
 
Dl. Casu , declara inchise lucrarile sedintei si pentru ca urmeaza doua sarbatori importante , 
respective 1 si 8 martie , ureaza tuturor o primavara frumoasa , cu multa liniste si sanatate , iar 
pentru ziua de 8 martie ureaza tuturor doamnelor si doamnisoarelor  din municipiu Suceava 
sanatate si urari de bine. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         SECRETAR MUNICIPIU 
     CORNEL CASU                                                                                JR. CIUTAC IOAN 
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