
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 15 decembrie 2008 

 
 

Dl. Harsovschi – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
3333/2008, pentru data de 15.11.2008, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 20 consilieri locali lipsind motivat dl. 
Bosancu Neculai, dl. Dontu Ovidiu si dl. Mocanu Vasile . 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu,  dl. Secretar Ioan Ciutac,  dl. Viceprimar 
Seredenciuc Viorel,  d-na Elisabeta Vaideanu –director Directia buget , contabilitate si 
fiscalitate , d-na Cerasela Prelipcean- director Directia urbanism ,amenajarea teritoriului ,dl 
Mihail Jitariuc-director Directia patrimoniu şi dl. Florin Cerlincă-Directia Generala Tehnica 
si de Investitii , dl Gelu Greceanu –Directia Administratia Pietelor , d-na Violeta Bujorean – 
şef Serviciu acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na 
Camelia Damian – şef Serviciu patrimoniu,   Dl. Hanceriuc Mihai-sef Serviciu asociatii de 
proprietari, d-na Muresn Lorena-sef serviciu evidenta si administrarea imobilelor de locuit 

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. 
Valentin Adomnicăi - Crai Nou şi dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava, Oana Slemco –
Evenimentul de Iasi . 
 
Dl. Harsovschi, presedintele de sedinta ,supune la vot ordinea de zi a sedintei . 
 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 
20.11.2008; 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate 
integral din venituri proprii pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara 
bugetului local pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotarare privind rectificarea in minus a bugetului local al municipiului Suceava pe 
anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava  

5. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv Universitatea 
Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de 
proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 22 familii-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

7. Proiect de hotarare privind aprobarea, de principiu, a asocierii intre Municipiul Suceava si 
Consiliul judetean Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  

8. Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate pana la data de 31.03.2009 a unui 
garaj construit pe terenul proprietatea  municipiului –domeniul privat –initiatori Primarul 
municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal –
solicitant SC Patribel SRL- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul 
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  
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10. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu –solicitant Nicolaica Dan Mihai Adrian- initiatori Primarul municipiului Suceava si 
Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

11. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu –solicitant Rusu Danut- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul 
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal-
solicitant SC DUO MAT SRL- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul 
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal –
solicitant Primaria Municipiului Suceava – initiatori Primarul municipiului Suceava si 
Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

14. Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a trei parcele de teren proprietate 
privata a municipiului Suceava in vederea extinderii a trei chioscuri comerciale – initiatori 
Primarul municipiului Suceava   

15. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren 
situate in Suceava str. Ana Ipatescu fn precum si conditiile de organizare a licitatiei –initiator 
Primarul municipiului Suceava  

16. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Consiliul Concurentei 
Suceava a unei parcele de teren in suprafata de 294 mp in vederea extinderii spatiului existent 
si amenajarea sediului institutiei –initiator Primarul municipiului Suceava  

17. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei familiei Proboteanu Sergiu Adrian si Maria 
Consuela constand in o parcela de teren in suprafata de 395 mp situata in Suceava , str. 
Capitan Grigore Andrei –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 extinderii unui spatiu comercial –
initiator Primarul municipiului Suceava  

19. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea amenajarii unor trepte si alei de acces-
initiator Primarul municipilui Suceava 

20. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator 
Primarul municipiului Suceava 

21. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii unor spatii 
comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava  

22. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu comercial existent 
in str. Calea Unirii nr.60, bl.40A-initiator Primarul municipiului Suceava  

23. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii si prelungirii contractelor de inchiriere pentru 
terenurile si spatiile cu alta destinatie decat locuinta, proprietate a municipiului Suceava –
initiator Primarul municipiului Suceava  

24. 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  

25. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la HGR nr.1357/27.12.2001 privind 
atestarea domeniului public al judetului Suceava , precum si al municipiilor , oraselor si 
comunelor din judetul Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

26. 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 

27. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o 
locuinta tip mansarda, in ordinea de prioritate stabilita-initiator Primarul municipiului Suceava  
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28. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetelor de teren , a chioscurilor metalice 
tip IRA, IPRUC si a spatiilor proprietate a municipiului Suceava , situate in Complexul 
Comercial Bazar si in Pietele Agroalimentare din Suceava precum si a contractelor de 
inchiriere cadru –initiator Primarul municipiului Suceava  

29. Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Local al municipiului Suceava cu Blocul 
National Sindical-Filiala Suceava in vederea promovarii si desfasurarii unor programe si 
proiecte de dezvoltare locala si de informare a cetatenilor in domeniile dezvoltarii locale si al 
integrarii europene-initiator Primarul municipiului Suceava  

30. Proiect de hotarare privind aprobarea unor reglementari referitoare la organizarea si 
executarea serviciului de transport in regim de inchiriere-initiatori Primarul municipiului 
Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi 

31. Proiect de hotarare privind transformarea in conditiile legii, a doua posturi-functii publice-
initiator Primarul municipiului Suceava  

32. Proiect de hotarare privind transformarea unui post in statul de functii al Directiei Generale a 
Domeniului Public-initiator Primarul municipiului Suceava  

33. Diverse. 
 

VOT : Da- 20 voturi 
Ordinea de zi a fost aprobata. 
 
 
Punctul 1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului 
Suceava din 20.11.2008; 
 
Toate comisiile au avizat favorabil punctul1. 

 
VOT : Da-20 voturi 

 
 

Punctul 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral din venituri proprii pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava 

 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor 
evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

Vot : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 4.Proiect de hotarare privind rectificarea in minus a bugetului local al municipiului 
Suceava pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
 

 3



 4

Dl. Primar : proiectul propune distribuirea sumei de 1.800.000 lei pentru fondul de salarii 
alocat unitatilor scolare  si ca urmare a discutiilor purtate la Directia Generala a Finantelor 
Publice s-a reusit atragerea sumei de 876.814 lei , suma ce va fi folosita pentru plata 
diferentelor salariale ale profesorilor obtinute in instanta . 
La primaria municipiului Suceava in anul urmator se va adopta un buget de austeritate si 
in acest context se reduce fondul de salarii cu 240.000 lei si se elimina fondul de rezerva 
in suma de 180.000 lei. 
Se rectifica bugetul in plus cu suma de 200.000 lei pentru salubritate , 100.000 lei pentru 
apa si canalizare , 700.000 lei pentru transport  si aceeasi suma in plus la capitolul 
reaparatii, strazi, transporturi . 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Harsovschi propune rectificarea in plus cu suma de 876.814 lei la capitolul cheltuieli 
personal invatamant  
Dl. Iordache : saluta modul in care se ocupa executivul pentru achitarea datoriilor catre 
profesori si solicita ca executivul sa continuie demersurile incepute la Ministerul 
Finantelor .Totodata domnia sa solicita gasirea unor solutii si pentru acordarea tichetelor 
de masa . 
Dl. Girigan : sesizeaza ca in proiect sunt rectificari in minus pentru sume foarte mari si 
doreste sa stie daca aceste sume nu au fost estimate corect sau exista o alta cauza  
Dl. Primar : incepand cu luna septembrie , incasarile la primarie au scazut si ca urmnare 
a crizei financiare existente se preconizeaza ca sumele din buget nu vor fi incasate 
 
Se supune la vot amendamentul propus de dl. Harsovschi, respectiv rectificarea in plus cu 
suma de 876.814 lei la capitolul cheltuieli personal invatamant  
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul votat mai sus. 
 

VOT : Da-19 voturi 
     Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 5.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv 
Universitatea Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  

 
 
Dl.Primar : echipa de handbal este calificata intr-o etapa superioara a Cupelor europene 
.Intrucat va trece ceva  timp pana la votarea bugetului este propusa aceasta asociere pentru 
ca echipa sa beneficieze de bani pentru primele  2 luni de activitate. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 6.Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre 
asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 22 familii-initiator 
Primarul municipiului Suceava  

 
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil 
proiectul de hotarare 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-19 voturi 
     Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 7.Proiect de hotarare privind aprobarea, de principiu, a asocierii intre Municipiul 
Suceava si Consiliul judetean Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  
 

Dl. Primar : impreuna cu partile asociate in acest proiect se doreste gasirea unor solutii in 
vederea realizarii unui aeroport international si functional. 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Proiectul de hotarare propune scutirea penalitatilor pentru 12 persoane care au achitat 
debitul la zi . 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 8.Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate pana la data de 31.03.2009 
a unui garaj construit pe terenul proprietatea  municipiului –domeniul privat –initiatori 
Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

 
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil 
proiectul de hotarare 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-18 voturi 
           Abt-2 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 9.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic 
Zonal –solicitant SC Patribel SRL- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul 
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

 
Dl. Primar : este o aprobare de principiu pentru construirea unor blocuri cu 19 etaje , 
urmand a se gasi solutii de trafic pentru acea zona 
 Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-18 voturi 
     Nu-1 vot 
     Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 10.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu –solicitant Nicolaica Dan Mihai Adrian- 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-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 11. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu –solicitant Rusu Danut- 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-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 12.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic 
Zonal-solicitant SC DUO MAT SRL- 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-18 voturi 
       Nu-1 vot 

         Abt-1 vot 
 

Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 13.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic 
Zonal –solicitant Primaria Municipiului Suceava – 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-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

 
Punctul 14.Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a trei parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii a trei chioscuri comerciale – 
initiatori Primarul municipiului Suceava   

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

VOT : Da-17  voturi 
      Nu-1 vot 

           Abt-2 voturi 
 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 15.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei 
parcele de teren situate in Suceava str. Ana Ipatescu fn precum si conditiile de organizare a 
licitatiei –initiator Primarul municipiului Suceava  

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

VOT : Da-17 voturi 
      Nu-1 vot 

          Abt-2 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 16.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre 
Consiliul Concurentei Suceava a unei parcele de teren in suprafata de 294 mp in vederea 
extinderii spatiului existent si amenajarea sediului institutiei –initiator Primarul municipiului 
Suceava  

 
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil 
proiectul de hotarare 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
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VOT : Da-19 voturi 

      Abt-1 vot 
 
 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 17.Proiect de hotarare privind aprobarea, de principiu, a asocierii intre Municipiul 
Suceava si Consiliul judetean Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  
 
 

Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil 
proiectul de hotarare 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 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 extinderii unui spatiu comercial –
initiator Primarul municipiului Suceava  

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

VOT : Da-18 voturi 
          Abt-2 voturi 

 
Hotararea a fosta adoptata. 
 

Punctul 19.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de 
teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea amenajarii unor trepte si alei de 
acces-initiator Primarul municipilui Suceava 

 
Art. 1 Toate comisiile au avizat favorabil art.1. 
Se supune la vot art.1 

VOT : Da-20 voturi 
Art.2 Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat 
favorabil art.2 
 
Se supune la vot art.2 

VOT : Da-19 voturi 
      Abt-1 vot 

Art.3 Comisia de turism –aviz nefavorabil, celelalte comisii de specialitate au avizat 
favorabil art.3 
Se supune la vot art.3 
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VOT : Da-18 voturi 
           Abt-2 voturi 

Art.4 Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat 
favorabil art.4 
 
Se supune la vot art.4 

VOT : Da-18 voturi 
           Abt-2 voturi 

Art.5 Toate comisiile au avizat favorabil art.5 
Se supune la vot art.5 
 
Art.6 Toate comisiile au avizat favorabil art.6 
Se supune la vot art.6 

VOT : Da-20 
Art.7 Toate comisiile au avizat favorabil art.7 
Se supune la vot art.7 

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 20.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de 
teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-
initiator Primarul municipiului Suceava 

 
Dl. Barba : propune votarea proiectului de hotarare pe articole . 
Dl. Vornicu : este impotriva propunerii formulata de dl. Barba 
Dl. Barba : retrage amendamentul formulat mai sus 
Dl. Harsovschi : propune votarea proiectului de hotarare in ansamblu 

VOT: Da-16 voturi 
          Nu-3 voturi 

        Abt-1 vot 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Iordache : solicita respectarea regulamentului pana la elaborarea unui nou regulament  
daca este cazul . Domnia sa mentioneaza ca in comisia de urbanism votul s-a dat pe 
articole si au existat opinii diferite de la articol la articol .   
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
           Abt-3 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 21.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de 
teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii unor 
spatii comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava  

 
Dl. Primar : considera ca trebuie acordata o sansa firmelor care angajeaza sau mentin 
forta de munca sa se extinda 
Art.1 Toate comisiile au avizat favorabil art.1 
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Se supune la vot art.1  
         VOT : Da- 20 voturi 

Art.2 Toate comisiile au avizat favorabil art.2 
Se supune la vot art.2 

        VOT : Da-19 voturi 
Art.3 Toate comisiile au avizat favorabil art.3 
Se supune la vot art. 3 

           VOT : Da-20 voturi 
Art.4 Toate comisiile au avizat favorabil art.4  
Se supune la vot art.4 

            VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 22 Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de 
teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-
initiator Primarul municipiului Suceava 
 

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

VOT : Da-18 voturi 
     Nu-1 vot 

      Abt-1 vot 
 

Hotararea a afost adoptata. 
 

Punctul 23.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii si prelungirii contractelor de 
inchiriere pentru terenurile si spatiile cu alta destinatie decat locuinta, proprietate a 
municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  

Dl. Primar : in masura in care nu se achita datoriile la zi , detinatorii chioscurilor vor fi 
obligati ca pana la data de 31 martie sa aduca terenurile la starea initiala. Totodata domnia 
sa precizeaza ca pentru suprafetele inchiriate sau concesionate gradul de executie bugetara 
lasa de dorit. 
Dl. Barba : sustine punctul de vedere al d-lui primar in ceea ce priveste rezilierea 
contractelor 
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-19 voturi 
      Abt-1 vot 

 
Hotararea a a fost adoptata. 
 

Punctul 24.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 turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil  
Se supune la vot proiectul de hotarare 
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VOT : Da-16 voturi 
           Abt-4 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 25.Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la HGR nr.1357/27.12.2001 
privind atestarea domeniului public al judetului Suceava , precum si al municipiilor , oraselor 
si comunelor din judetul Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : 20 voturi 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 26.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 

 
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : 20 voturi 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 27.Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa 
primeasca o locuinta tip mansarda, in ordinea de prioritate stabilita-initiator Primarul 
municipiului Suceava  
 

Dl. Primar : fiecare dosar a fiecarei persoane inscrise pe aceste liste a fost analizat foarte 
serios in cadrul comisiei sociale , din care fac parte si 3 consilieri locali . Persoana care 
ocupa prima pozitie pe aceasta lista,  in urma analizarii dosarului a obtinut un punctaj de 
25 de puncte , dosarul fiind depus in anul 1992, iar ocupantul pozitiei 18 a obtinut un 
punctaj de 17 puncte, ceilalti solicitanti din aceasta lista ramanand in asteptare pentru alte 
locuinte. 
 
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-18 voturi 
            Abt-2 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 28.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetelor de teren , a 
chioscurilor metalice tip IRA, IPRUC si a spatiilor proprietate a municipiului Suceava , situate 
in Complexul Comercial Bazar si in Pietele Agroalimentare din Suceava precum si a 
contractelor de inchiriere cadru –initiator Primarul municipiului Suceava  
 

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

VOT : Da-19 voturi 
            Abt-1 voturi 
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Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 29.Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Local al municipiului Suceava cu 
Blocul National Sindical-Filiala Suceava in vederea promovarii si desfasurarii unor programe 
si proiecte de dezvoltare locala si de informare a cetatenilor in domeniile dezvoltarii locale si al 
integrarii europene-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
Dl. Primar : proiectul propune o colaborare intre municipiul Suceava si Blocul National 
Sindical pentru realizarea unor proiecte cu fonduri europene , in domeniul socio -
economic .In masura in care vor fi proiecte concrete acestea vor fi supuse dezbaterii 
Consiliului Local Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate –aviz 
favorabil  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-18 voturi 
      Nu-1 vot 

        Abt-1 vot 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 30.Proiect de hotarare privind aprobarea unor reglementari referitoare la 
organizarea si executarea serviciului de transport in regim de inchiriere-initiatori Primarul 
municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi 

Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil  
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-19 voturi 
       Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 31.Proiect de hotarare privind transformarea in conditiile legii, a doua posturi-
functii publice-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : mentioneaza ca in proiectul de buget ce urmeaza sa fie adoptat in anul 
urmator va propune „inghetarea” tuturor angajarilor si promovarilor in cadrul primariei 
municipiului dar , procedurile incepute in acest an vor fi finalizate. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 32.Proiect de hotarare privind transformarea unui post in statul de functii al 
Directiei Generale a Domeniului Public-initiator Primarul municipiului Suceava  
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 33 . Diverse 
 
Dl. Iordache : este nemultumit de faptul ca la proiectul inscris la numarul 30 pe ordinea 
de zi, ecusonul cea fost  propus spre aprobare contine un text scris doar in limba engleza  
Dl. Primar : mentioneaza ca este o prevedere legala 
Dl. Primar : mentioneaza ca a citit intr-un articol din presa ,ca fostul primar al orasului 
New York a facut o afirmatie potrivit careia acolo unde exista trafic intens  se presupune 
ca exista dinamica si dezvoltare  
Dl Primar : multumeste membrilor Consiliului local , atat celor a caror mandat s-a 
incheiat in anul 2008 , cat si celor din actualul mandat pentru realizarile din anul care se 
incheie si aminteste cateva dintre acestea : 
-proiectul ISPA apa si canalizare 
-reabilitarea termica 
-racordarea cartierului Burdujeni la sursa de apa Berchisesti 
-gradinita noua in cartierul Obcini 
-repartizarea a 94 de locuinte -72 ANL, 18 la mansarda si 4 sociale  
-a fost demarata constructia la alte 80 locuinte ANL si 40 pentru chiriasii evacuati 
-au fost finalizate blocurile de locuinte de la intrarea in municipiul Suceava  
-au fost demarate lucrarile la ruta ocolitoare nr. 1-Moara –Mihoveni-Patrauti 
-au fost aprobati indicatorii tehnico economici pentru ruta ocolitoare nr.2  
-au demarat lucrarile de modernizare a Parcului Central 
-s-a incheiat etapa a II a de modernizare a Bazarului  
-a fost modernizat DN 17 E 85  
-a fost dat in functiune noul sediu al Primariei din Burdujeni  
-au fost aprobati indicatorii economici la strada Cernauti , urmand ca modernizarea 
acesteia sa fie scoasa la licitatie in perioada urmatoare 
-s-a achizitionat un sistem de alarmare publica  
-s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru 700 de locuri de joaca si au fost modernizate 9 
dintre acestea 
-a fost demarat proiectul de modernizare a statiilor de autobuz 
-s-a aprobat studiul de trafic pentru S.C. Intertrans Bucuresti SRL , urmand ca pana la 
sfarsitul anului sa fie clarificate anumite aspecte din acest studiu  
-municipiului Suceava i-au fost repartizate 22,4 milioane euro care urmeaza sa fie folositi 
pentru asfaltarea sau betonarea strazilor din Burdujeni Sat 
-a fost realizat un sediu in Burdujeni pentru ambulanta 
-au fost create peste 3000 de locuri de munca prin deschiderea  mai multor centre 
comerciale  
-s-au demarat procedurile de emitere de obligatiuni municipale, unde au fost cheltuite 1,5 
milioane euro din cele 15 milioane euro ce urmeaza a fi cheltuite in perioada urmatoare  
Domnia sa aminteste si nerealizarile din acest an: 
-privatizarea S.C. Termica S.R.L. 
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-cinematograful „ Modern „ , care a trecut din nou in proprietatea municipiului si va fi 
finalizat in anul urmator  
-statuia „ Eroii Neamului „ ce urma sa fie amplasata in centrul municipiului  
-se lucreaza la finalizarea documentatiei in vederea construirii Spitalului Judetean de 
Urgenta 
 
Dl. Primar : multumeste inca o data pentru buna colaborare din cadrul Consiliului Local , 
ureaza „ La Multi Ani”  si invita membrii Consiliului Local in centrul municipiului , pe 
espanada Casei Culturii in zilele de vineri si sambata unde se vor imparti cadouri din 
partea municipiului , precum si la Revelionul ce va avea loc in aceeasi locatie .  
Dl. Vornicu : il felicita pe dl. Primar pentru realizarile din acest an , saluta noua coalitie si 
ureaza tuturor „ La Multi Ani „  
Dl. Iordache : este de parere ca afirmatia fostului primar al orasului New York viza un 
trafic fluent si nu unul in care autoturismele mai mult stationeaza in trafic. In alta ordine 
de idei  precizeaza ca intotdeauna consilierii PSD isi vor dedica intreaga energie 
interesului cetateanului si personal domnia sa subliniaza ca niciodata nu a pus mai presus 
interesul de grup fata de interesul cetateanului . 
Dl. Iordache ureaza „ La Multi Ani „ si Sarbatori fericite tuturor membrilor Consiliului 
Local  
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                SECRETAR MUNICIPIU 
LUCIAN HARSOVSCHI                                                              JR. CIUTAC IOAN 
                                                                                                      
 

INTOCMIT 
ROMEGA DELIA 
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