
                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 30 august 2012

Dl. Dontu  preşedintele de şedinţă  declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2434/24.08.2012 pentru
data  de  30.08.2012,  ora  14,00 în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  şi
informează că sunt prezenţi 20 de consilieri locali, dl. Aramescu Adrian intarzie , iar domnii Bradatan
Tiberius si Grosar Alexandru sunt absenti motivat.

La  şedintă  participă:  dl.  Primar  Ion  Lungu,  dl.  Viceprimar  Ovidiu  Doroftei,  dl.  Viceprimar
Gavril  Virvara  ,  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 

Dl. Dontu , presedintele de sedinta  supune la vot ordinea de zi a sedintei .

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al municipiului
Suceava ce a avut loc în data de 12 iulie 2012 si al sedintei extraordiare a Consiliului
Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 13 august 2012;

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

3. Proiect  de  hotarare  privind  repartizarea  disponibilitatilor  din  Fondul  de  rezerva  al
Bugetului  Local  al  municipiului  Suceava  pentru  anul  2012-initiator  Primarul
municipiului Suceava 

4. Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  Bugetului  institutiilor  publice  si  activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii 2012-initiator Primarul municipiului
Suceava 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei de plata si fideiusiune pentru suma de
4.655.213,59 lei la care se adauga valoarea facturilor curente , incepand cu facturile
aferente consumului lunii septembrie si pana la data de 31.12.2012  ( emise de E.ON
ENERGIE ROMANIA S.A. catre S.C. TERMICA S.A. ) , conventie care urmeaza a fi
incheiata  intre  E.ON  ENERGIE  ROMANIA  SA,  SC  TERMICA  SA  Suceava  si
municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

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

7. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Regionala
de Educare a Adultilor Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

8. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundatia de Caritate
si Intrajutorare ANA-initiator Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Vîrvara

9. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii centrului bugetar Seminarul Teologic
Liceal  Ortodox  „  Mitropolitul  Dosoftei”  Suceava  -initiator  Primarul  municipiului
Suceava 
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10. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de
Detaliu  ,  solicitant:  Galambos  Robert  Alexandru-initiatori  Primarul  municipiului
Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

11. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de
Detaliu  ,  solicitant  Molocea  Daniela-initiatori  Primarul  municipiului  Suceava  si
viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

12. Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate a doua garaje construite pe
terenul  proprietatea  municipiului  Suceava  –  domeniul  privat  -initiatori  Primarul
municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

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

14. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  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 

15. 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,
construirii  unor  windfanguri,  amenajarii  unor  alei  de  acces  din  exterior  precum si
extinderea unui spatiu comercial existent-initiator Primarul municipiului Suceava 

16. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  atribuirii  in  folosinta  gratuita  catre  E-ON
Moldova Distributie  SA a unui  teren ce apartine  domeniului  public  al  municipiului
Suceava  ,  in  suprafata  totala  de 6 mp,  format  din  6  parcele  cadastrale  ,  fiecare  in
suprafata  de  1  mp,  pentru  montarea  unor  stilpi  electrici  necesari  extinderii  retelei
electrice pe strada Artarului si alimentarii cu energie electrica a noilor locuinte din zona
-initiator Primarul municipiului Suceava

17. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  delegarii  serviciului  public  de  salubrizare,  a
studiului de oprtunitate, caietului de sarcini pentru organizarea si desfasurarea licitatiei
publice deschise si a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de
salubrizare stradala a Municipiului Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava si
Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Vîrvara

18. Proiect de hotarare privind stabilirea numarului si nominalizarea unor consilieri locali
din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava , ca reprezentanti ai municipiului
Suceava  in  Adunarea  Generala  a  Actionarilor  la  S.C.  “  A.C.E.T.  S.A.  Suceava
-initiatorii  :  consilier  local  Dontu  Ovidiu  Liviu,  viceprimarul  municipiului  Suceava
Doroftei Ovidiu si consilier local Roibu Marcel Dan

19. Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  HCL  nr.  72/29.03.2012  privind  infiintarea
Zonei  Industriale  Bucovina-initiatorii  :   consilier  local  Dontu  Ovidiu  Liviu
,viceprimarul  municipiului  Suceava   Vîrvara Gavril,  viceprimarul  municipiului
Suceava Doroftei Ovidiu, consilier local Roibu Marcel Dan si  consilier local Paduraru
Andrei George

20. Proiect  de  hotarare  privind  constituirea  comisiei  comunitare  consultative-initiator
Primarul municipiului Suceava 

21. Proiect  de  hotarare  privind  constituirea  comisiei  locale  de  ordine  publica  -initiator
Primarul municipiului Suceava  

22. Proiect  de  hotarare  privind  desemnarea  reprezentantilor  Consiliului  Local  al
municipiului Suceava in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Scuceava

23. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe
anul 2012 pentru municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 
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24. Proiect  de hotarare  privind actualizarea  statului  de functii  al  Primariei  municipiului
Suceava  si  a  statului  de  functii  al  Directiei  de  ecologizare-initiator  Primarul
municipiului Suceava 

25. Informare  privind  activitatea  Serviciului  Protectie  Sociala  pe  semestrul  I  al  anului
2012, inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 253615/25.07.2012

26. Informarea S.C. Transport Public Local S.A. Suceava , inregistrata la Consiliul Local al
municipiului Suceava la nr. 111/17 august 2012.

27. Diverse;

Se supune la vot ordinea de zi .

VOT : Da-20 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimentara.

1. Proiect de hotarare privind constituirea unei Comisii de analiza a situatiei patrimoniale a 
SC TERMICA SA  Suceava -initiatori : Ovidiu Dontu, Vîrvara Gavril , Tiberius Bradatan, 
Grosar Cornel, Girigan Eugen, Geniloni Sfecla, Ovidiu Doroftei, Corneliu Vornicu, Vasile 
Mocanu, Paduraru Andrei, Roibu Marcel, Rusu Paul, Aramascu Adrian 
2. Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe ( cladire turn T8-
T8' si cladire statie pompe Bagger cazan 3 )-initiator Primarul municipiului Suceava 

VOT : Da-20 voturi

A venit dl. Aramescu.

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Suceava ce a avut loc în data de 12 iulie 2012 si al sedintei extraordiare a 
Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 13 august 2012;

Toate comisiile au avizat favorabil procesele verbale .

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-20 voturi
       Abt-1 vot

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

Comisia economica -aviz favorabil , celelalte comisii de specialitate ale Consiliului Local
-discutii in plen 
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Dl. Primar :  prezinta o sinteza a proiectului de hotarare si mentioneaza in primul rand ca
suma care se rectifica prin acest proiect este de 870.700 lei reprezentand atat venituri cat si
cheltuieli . In conformitate cu HG nr. 705/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezerva  bugetara  la  dispozitia  Guvernului  sumele  defalcate  din  TVA  pentru  echilibrarea
bugetelor locale acordate municipiului Suceava in anul 2012 au fost suplimentate cu suma de
250.000 lei , bani care vor fi alocati SC Termica SA Suceava , 597.000 lei reprezinta vanzari
din bunuri si servicii , iar suma de 23.700 lei este primita de la U.E. pe proiectul URBAT II
„ Piete Urbane sustenabile „.
La cheltuieli suma totala este de 639.800 lei , din care 49.000 lei functionare Caminul 2 , care
a fost preluat de municipalitate si trebuie facute niste investitii , 25.500 fonduri U.E. pentru
proiectul   URBAT  II  „  Piete  Urbane  sustenabile  „,  17.800  functionare  Politia  Locala  ,
respectiv asigurarea cheltuielilor pentru combustibil si pentru a monta echipamente noi pentru
masinile nou achizitionate , 125.000 lei pentru functionarea serviciului administrativ , 15.000
lei contract de asociere AREAS , 58.500 lei asociere cu Fundatia Ana si 250.000 lei pentru
energie termica .
Diferenta dintre venituri si cheltuieli  va fi alocata Fondului de rezerva , respectiv 230.900
lei . Tot la Fondul de rezerva vor merge si 3754 lei de la investitii , 6200 lei ramasi de la
licitatia pentru Politia Locala , 123.500 lei solicitati de scoala nr. 8 pentru a monta o centrala
termica si niste sume la care au renuntat scolile de la cap. investitii si vor merge pe reparatii :-
59.000 lei Scoala Gen nr. 10, 60.000 lei Colegiul „Stefan cel Mare „, 200.000 lei Liceul de
Informatica . Total suma acumulata la Fondul de Rezerva este de 4.434.000 lei .
Pentru partea de investitii,  domnia  sa explica  ca sunt  anumite  lucrari  care  nu se vor mai
realiza in acest  an ,  respectiv  100.000 lei  de la reabilitarea si punerea in valoare a Curtii
Domnesti , 100.000 lei de la Sala Polivalenta 5000 locuri  . Se introduce pozitia 3 „Lucrari
noi” pentru care se aloca suma de 100.000 lei -alimentare cu apa str. Siru Haret aici fiind o
situatie delicata in sensul ca , conducta de apa care alimenta inainte aceasta strada trece prin
gradinile a trei cetateni , iar acestia nu au mai fost de acord cu aceasta lucrare  si ca urmarea a
acestei situatii locatarii de pe acesta strada nu beneficiaza de apa .
Se suplimenteaza pozitia 1 „ Extindere retele electrice zona Aleea Dumbravii  cu suma de
100.000 lei   si se elimina pozitia 2 „ Extindere retele  electrice str.  Socului „ cu suma de
100.00 lei deoarece lucrarile de extindere retele electrice pentru aceasta strada sunt cuprinse
in lucrarea „Extindere retele electrice str. Aleea Dumbravii „ , se renunta la „ Porti de intrare
in municipiul Suceava „ cu suma de 350.000 lei si la „ Reabilitare termica cladiri de locuit
multietajate” cu suma de 2.159.400 lei din cauza timpului prea scurt pentru realizarea acestei
lucrari . Se renunta si la „ Expertize tehnice pentru reabilitare termica cladiri „ cu suma de
400.000 lei si se diminueaza cu suma de 34.000 lei pozitia 8 „ Reabilitare termica cladiri „. Se
introduce pozitia 32 „ reabilitare retea de alimentare cu apa str. Traian Vuia „ cu suma de
30.000 lei , se introduce pozitia 30 reprezentand o expertiza pentru obtinerea avizului de la
A.N. Apele Romane -referitor la PUZ -Cimitir Itcani cu suma de 70.000 lei .
Se introduce pozitia 33 „ 0,7 % din cheltuielile pentru executarea constructiilor platite catre
ISC „ cu suma de 200.000 lei , se diminueaza pozitia 28 „ Modernizarea fantana arteziana din
Parcul  Universitate  si  racord alimentare  cu apa  Parc  Obcini  „  cu suma de  7.000 lei  ,  se
diminueaza pozitia 2 „ Restructurare PUG -municipiul Suceava „ cu suma de 83.009 lei , se
introduce pozitia 34 -Studii de fezabilitate „ Baza topografica pentru reactualizarea PUG al
mun. Suceava „ cu suma de 83.009 lei , se modifica denumirea lucrarii de la pozitia 1 din
„  Avize  ,  acorduri,  organizarea  licitatiilor,  expertize  „  in  „  Avize  ,  acorduri,  organizarea
licitatiilor, expertize, consultanta” , se diminueaza pozitia 1 „ Reabilitare retea termoficare si
puncte termice” cu suma de 800.000 lei , se elimina pozitia 6 „ Reabilitarea si modernizarea
drumului comunal DC 57 Suceava -Lipoveni , km0+000-km 3+700” cu suma de 100.000 lei
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si se supimenteaza pozitia 4 „ Modernizare intersectie str. Mirauti cu b-dul Ana Ipatescu „ cu
suma de 155.000 lei .
Dl. Primar precizeaza ca mai este un amendament , respectiv o solicitare de acordare a sumei
de 15.000 lei din partea celor din Consiliul de Administratie de la SC Termica SA .
Dl. Dontu : propune ca suma alocata pentru SC Termica SA  sa fie de  10.000 lei in loc de
15.000  lei   si  explica  ca  pe  data  de  24  septembrie  expira  mandatul  Consiliului  de
Administratie la SC Termica Sa , iar legea prevede o procedura de selectie de catre un tert si
pentru aceasta evaluare se aloca aceasta suma 
Dl. Primar este de acord cu acesta suma si propune modificarea proiectului in acest sens 
Dl. Doroftei : propune  ca obiectivele mentionate la punctele 3 si 4 din  „ Lucrari noi „ sa fie
inlocuite si propune ca pentru cartierul Obcini pentru anumite strazi  in vederea rezolvarii
problemei  canalizarii,  sa  fie  alocata  suma  de  50.000  lei  pentru  intocmirea  Studiului  de
fezabilitate si proiectului tehnic . Un alt obiectiv propus ar fi realizarea unor spatii de joaca in
cartierul Obcini si in cartierul George Enescu si alocarea sumei de 50.000 lei pentru realizarea
acestor  obiective  si  suplimentarea  cu  suma  de  100.000  lei  pentru  Directia  Generala  a
Domeniului Public in vederea achizitionarii de materiale .
Dl.  Primar  :  precizeaza  ca  cei  de  pe  strada  „Spiru  Haret  „  dintr-o  cauza  obiectiva  nu
beneficiaza de apa ca si cei de pe strada Aleea Dumbravii care solicita iluminat public , chiar
daca acestia intai si-au construit casele si apoi au solitat primariei aceste utilitati si propune ca
aceste obiective sa fie realizate si sa fie incluse si cele propuse de dl. viceprimar Doroftei  , iar
banii pentru acestea sa fie luati din Fondul de rezerva 
Dl. Tataranu : suma propusa pentru realizarea unui Studiu de fezabilitate in cartierul Obcini
este mult prea mare 
Dl. Primar : precizeaza ca este doar suma bugetata si ajunge pentru rezolvarea propblemelor
de pe 2 strazi , dar nu ajunge pentru rezolvarea tuturor problemelor din cartierul Obcini 
Dl.  Girigan  :  prin  nota  de  fundamentare  a  serviciului  Integrare  europeana  se  propune
diminuarea unui capitol  „  Servicii  de consultanta  pentru realizarea  documentatiei  tehnico-
economice pentru obtinerea finantarii  in cadrul POR Axa 1 de catre Municipiul Suceava , a
proiectului „ Reabilitare strazi si pod”  cu suma de 378.980 lei si introducerea de pozitii noi in
Lista  de investitii,  in  valoare totala  de 378.980 lei  .  Intreaba  daca acesta  suma reprezinta
economii de la proiectare pentru proiectul in derulare
Dl. Primar : este vorba despre defalcarea unei sume care era prinsa global si acum o defalca
pe capitole 
Dl. Girigan :  considera ca sumele alocate pentru Expertiza tehnica a Podului Cuza Voda si
Expertiza  tehnica  a  Podului  Plevnei  sunt  exagerat  de  mari  ,  in  contextul  in  care  exista
specialisti in primarie care pot intocmi un raport pe baza caruia proiectantul poate intocmi un
proiect .
Dl. Primar : este posibil ca sumele prinse in buget sa nu fie cheltuite in totalitate  . In ceea ce
priveste salaritii din Primariei acestia sunt incompatibili pentru realizarea acestor documente.
Dl. Primar : ii propune d-lui Girigan sa urmareasca domnia sa in calitate de consilier local ,
executia  acestor  studii  si  impreuna  cu dl  .  Dura  sa verifice  sumele  alocate  pentru  aceste
expertize .
Dl. Vornicu : crede ca daca in continuare se vor prinde sume mari de bani pentru studii de
fezabilitate si pentru proiectele tehnice firmele care vor participa la licitatie vor profita de
aceasta situatie .
Dl. Primar : aminteste ca pentru adapostul de caini suma prinsa in buget a fost de 400.000 lei
niciuna  din firmele care au participat la licitatie nu s-a incadrat in pret in sensul ca suma a
fost prea mica 
Dl. Vornicu : il intreaba pe dl. primar daca a identificat destinatia celor 5 miliarde lei care ar
trebui alocate Universitatii pentru parc ?
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Dl.  Primar :  banii  sunt  in  fondul  de  rezerva  ,  dar  problema este  de  legalitate  a  acestei
investitii, intrucat primaria nu poate prinde investitii pentru universitate . A ramas ca aceasta
problema sa fie clarificata impreuna cu universitatea pana la sedinta viitoare , iar pana atunci
banii raman in fondul de rezerva.

Se  supune  la  vot  amendamentul  d-lui  viceprimar  Doroftei  ,  respectiv  alocarea  sumei  de
50.000 lei  pentru realizarea studiului de fezabilitate  si a proiectul  tehnic pentru realizarea
canalizarii in cartier Obcini 

VOT : Da-18 voturi
      Nu-1 vot

          Abt-2 voturi

Se supune la vot al doilea amendament formulat de dl. viceprimar Doroftei, respectiv alocarea
sumei de 50.000 lei pentru realizarea unor spatii de joaca in cartierul Obcini si in cartierul 
George Enescu 

Da-19 voturi
Nu-2 voturi

Se supune la vot si ultimul amendament formulat de dl. Doroftei, respectiv alocarea sumei de 
100.000 lei pentru achizitie materiale adapost caini 

Da-18 voturi
Nu-3 voturi

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele votate mai sus si cu modificarea 
propuse de dl. Primar, respectiv diminuarea sumei alocata pentru C.A. de la SC Termica Sa

VOT : Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  3.Proiect  de  hotarare  privind  repartizarea  disponibilitatilor  din  Fondul  de
rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012-initiator Primarul
municipiului Suceava 

Comisia economica , Comisia de servicii publice ,comisia de tineret, sport, turism si comisia
de invatamant , sanatate -aviz favorabil , comisia de urbanism -discutii in plen 

Dl. Primar : este vorba despre repartizarea din fondul de rezerva a  sumei de 3.792.500 lei,
1.250.000 lei subventii pentru energia termica  plus 250.000 lei ( care le-am prins dincolo ) ,
mentionand ca se fac eforturi deosebite pentru ca SC Termica SA sa poata functiona fara
probleme domnia sa precizand ca fara ajutor de la guvern municipiul Suceava nu va putea
trece cu bine iarna care urmeaza , 500.000 lei subventii pentru transport ( numai in acest an
ratele pentru autobuze insumeaza 570.000 lei ). Lunar 150.000- 200.000 lei au fost alocati
societatii de transport pentru ca in conditiile in care nu se face acest lucru exista posibilitatea
ca activitatea societatii sa fie blocata financiar 
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315.000 lei rectificare fonduri nerambursabile pentru fotbal juniori , 5.560.000 lei rectificare
sprijin  financiar  culte  (  Manastirea  „  Sf.  Ioan  cel  Nou  „  Biserica  Mirauti  ,  Biserica
„ Adormirea Maicii Domnului „), 838 .000 lei -invatamant pentru functionarea unitatilor de
invatamant . La toate acestea se adauga sumele aprobate in proiectul de rectificare a bugetului
discutat la punctul anterior .
Totodata , domnia sa anunta ca se rectifica in plus cu suma de 10.000 lei in cadrul subcap.
81.02.50 „  alte  cheltuieli  privind  combustibilii  si  energia”  si  a  articolului  55.01.18 „  alte
transferuri  curente  interne  „  si  rectifica  in  minus  cu  suma de 10.000 lei  in  cadrul  subca.
54.02.05 „ Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale „ a art. 50.04 „ Fond de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale „ 
Dl. Dontu :  daca este alocata suma de 3.000.000 lei pentru transportul local si s-au achitat
pana acum 1.500.000 lei , de ce se mai bugeteaza inca 500.000 lei daca diferenta de 1.500.000
lei nu este achitata?
Dl.  Primar :  chiar  daca  banii  nu se pot  achita  toti  in  acest  an ,  din  punct  de vedere  al
eficientei  la  SC TPL SA ,  ei  se  inregistreaza  cu  venituri  in  contabilitate  si  balanta  este
pozitiva, aceste datorii perpetuandu-se de pe un an pe altul  
Dl. Vornicu : intreaba cat a mai ramas de achitat din subventia de la SC TPL SA 
Dl. Primar : aproximativ 1.500.000 lei 

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  4.Proiect  de  hotarare  privind  rectificarea  Bugetului  institutiilor  publice  si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  2012-initiator Primarul
municipiului Suceava 
Dl. Primar : prin acest proiect nu se aloca bani in plus doar se redistribuie anumite sume de
la anumite obiective la altele
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  5.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Conventiei  de  plata  si  fideiusiune
pentru suma de 4.655.213,59 lei la care se adauga valoarea facturilor curente , incepand
cu facturile aferente consumului lunii septembrie si pana la data de 31.12.2012 ( emise
de  E.ON ENERGIE ROMANIA  S.A.  catre  S.C.  TERMICA S.A.  )  ,  conventie  care
urmeaza  a  fi  incheiata  intre  E.ON  ENERGIE  ROMANIA  SA,  SC  TERMICA  SA
Suceava si municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Primar : este vorba despre un contract cadru aplicat pentru toate municipiile din tara care
au in subordine societati de termoficare . Toate aceste unitati au probleme la plata si avand in
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vedere faptul ca E-ON Moldova este o societate privata au stabilit sa furnizeze gaze si energie
doar in conditiile in care gireaza autoritatile locale .
Precizeaza ca si contextul economic actual nu este unul favorabil si mentioneaza ca la acest
moment municipiul are de incasat creante in suma de 53.000.000 lei si are de platit datorii de
43.000.000  lei  ,  din  care  suma  cea  mai  mare  este  pentru  SC  Termica  SA  ,  respectiv
30.000.000 lei . Sunt sume foarte mari de recuperat , in special de la agentii economici , care ,
multi dintre ei , s-au delarat ca fiind in procedura de insolventa pentru a nu mai plati anumite
taxe.
In situatia in care SC Termica SA nu plateste, municipalitatea va trebui sa plateasca , dar
precizeaza ca nu exista alta solutie.

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-19 voturi
           Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 6.Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile
de  cult  apartinand  cultelor  religioase  recunoscute  in  Romania  -initiator  Primarul
municipiului Suceava 

Comisia invatamant, sanatate, comisia tineret, comisia de servicii publice -discutii in plen ,
comisia economica si comisia de urbanism -aviz favorabil 

Dl.  Primar :  proiectul  de  hotarare  vizeaza  unitati  de  cult  care  fac  parte  din  patrimoniul
national si UNESCO

Dl. Cretu se invoieste.

Se supune la vot invoirea .
VOT : Da-20 voturi

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-19 voturi
     Nu-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 7 Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia
Regionala de Educare a Adultilor Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi
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Hotararea a fost adoptata.

Punctul 8.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundatia de
Caritate  si  Intrajutorare  ANA-initiator  Viceprimarul  municipiului  Suceava  Gavril
Vîrvara

Dl.  Virvara  :  prin  acest  proiect  de  hotarare  ,  propune  Consiliului  Local  realizarea  unui
parteneriat  cu  Fundatia  de  caritate  si  intrajutorare  ANA  concretizata  intr-un  contract  de
asociere in care participarea municipiului Suceava consta in alocare sumei de 58.500 lei.
Dl. Harsovschi : solicita mai multe informatii cu privire la modul de cheltuire a banilor
Dl. Dontu :  adresa societatii care contine aceasta solicitare ii va fi pusa la dispozitie d-lui
Harsovschi  .

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-12 voturi
          Nu-4 voturi

            Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 9.Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii centrului bugetar Seminarul
Teologic  Liceal  Ortodox  „  Mitropolitul  Dosoftei”  Suceava  -initiator  Primarul
municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Primar : precizeaza ca pentru a fi centru bugetar de sine statator , unitatea scolara trebuie
sa aiba inscrisi minim 300 de elevi si pentru a fi infiintat acest centru Gradinita cu program
Normal nr. 13 „ Neghinita „ a trecut  in subordinea acestuia.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 10.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan
Urbanistic  de  Detaliu  ,  solicitant:  Galambos  Robert  Alexandru-initiatori  Primarul
municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

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

Punctul 11.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan
Urbanistic  de  Detaliu  ,  solicitant  Molocea  Daniela-initiatori  Primarul  municipiului
Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

Toate comsiile 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 intrarii  in legalitate a doua garaje
construite  pe terenul proprietatea municipiului  Suceava – domeniul privat -initiatori
Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

Dl. Primar anunta retragerea acestui  proiect  de hotarare de pe ordinea de zi  pentru ca au
aparut niste contestatii  

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

Comisia  de urbanism-discutii  in plen ,  celelalte  comisii  de specilaitate  au avizat  favorabil
proiectul de hotarare

Dl. Primar : se doreste reglementarea suprafetelor inchiriate din bazar considerand ca este un
lucru bun sa se realizeze aceste masuratori pentru a avea o situatie reala a contractelor 
Dl. Dontu : mentioneaza ca exista situatii in care o persoana detine mai multe suprafete 
Dl. Primar : exista situatii mai vechi care s-au perpetuat de-a lungul timpului 
Dl. Greceanu : din anul 2008 nu s-a introdus niciun chiosc nou  in bazar 

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  14.Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  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 

Comisia economica si comisia de sanatate-aviz favorabil, celelalte comisii de specialitate
-discutii in plen 
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Dl. Dontu ,  propune amanarea proiectului de hotarare pana la clarificarea unor aspecte cu
privire la pretul  suprafetelor identificate in proiectul de hotarare prezentat si a modului in
care este organizata trecerea inchirierilor suprafetelor de teren spre vanzare , persoanelor care
detin in inchiriere aceste suprafete 
Dl. Primar :  mentioneaza ca este o activitate corecta de actualizare a domeniului public si
privat cu valoare de inventar
Dl.Dontu : precizeaza ca se doreste a se verifica daca  nu cumva sunt transformate contractele
de inchiriere in contracte de vanzare 

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Dontu , respectiv amanarea discutarii acestui
proiect de hotatare

VOT : Da-13 voturi
          Nu-4 voturi
          Abt-3 voturi

Proiectul de hotarare a fost amanat.

Punctul  15.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, construirii unor windfanguri, amenajarii unor alei de acces din exterior
precum  si  extinderea  unui  spatiu  comercial  existent-initiator  Primarul  municipiului
Suceava 

Comisia economica -aviz favorabil , celelalte comisii de specialitate -discutii in plen
Dl. Mocanu : mentioneaza ca a sesizat ca un plan de situatie anexat proiectului de hotarare
pentru un balcon  ce urmeaza a fi construit nu are nicio legatura cu prelungirea balcoanelor de
la etajele superioare. 
Legat de acest fapt domnia sa propune amanarea discutarii acestui proiect intrucat este de
datoria comisiei de specialitate sa se deplaseze la fata locului pentru a putea fi vizionate aceste
obiective si totodata considera ca  la urmatoarea sedinta ordinara a Consiliului local sa se
promoveze un nou Regulament de functionare a comisiei de  urbanism in cadrul unui nou
Regulament de functionare a Consiliului Local , in care toate propunerile de urbanism sa fie
avizate de comisia de urbanism inaintea includerii lor pe ordinea de zi a sedintelor .
Dl. Primar :  este de acord cu realizare unui nou regulament si precizeaza ca la presiunea
cetatenilor interesati a fost initiat acest proiect 
Dl. Seredenciuc : membrii comisiei de specialitate trebuie sa se pronunte pentru proiectele de
hotarare care vizeaza competenta acesteia

Se supune la vot amendamentul de amanare a proiectului de hotarare.

VOT : Da-12 voturi
          Nu-2 voturi
          Abt-6 voturi

Proiectul de hotarare a fost amanat

Punctul 16.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-
ON Moldova Distributie SA a unui teren ce apartine domeniului public al municipiului
Suceava  ,  in  suprafata  totala  de  6  mp,  format  din  6  parcele  cadastrale  ,  fiecare  in
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suprafata  de  1  mp,  pentru  montarea  unor  stilpi  electrici  necesari  extinderii  retelei
electrice pe strada Artarului si alimentarii cu energie electrica a noilor locuinte din zona
-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  17.Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  delegarii  serviciului  public  de
salubrizare,  a  studiului  de  oprtunitate,  caietului  de  sarcini  pentru  organizarea  si
desfasurarea licitatiei publice deschise si a contractului de delegare prin concesiune a
serviciului public de salubrizare stradala a Municipiului Suceava -initiatori Primarul
municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Vîrvara

Dl.  Dontu :  precizeaza  ca exista  o anumita  preocupare  a  USL de a   limita   pe perioada
actualului mandat al Consiliului Local termenul contractului de salubritate . In situatia in care
dl.  primar accepta sa participe  la  discutii  cu privire  la  acest  subiect  este posibil  ca  intr-o
saptamana sau doua sa fie convocata o sedinta extraordinara cu un nou caiet de sarcini asumat
de toata lumea .
Dl. Primar : precizeaza ca este un caiet de sarcini profesionist si mentioneaza ca exista o
mare problema in sensul ca daca  la  data  de 1 decembrie   nu va fi   un nou contract  de
salubritate se risca sa nu se poate realiza dezapezirea orasului . Aminteste ca de la demararea
licitatiei si pana la semnarea contractului dureaza aproximativ 150 de zile .
Dl.  Vornicu  :  mentioneaza  ca  va  forma  o echipa  impreuna  cu  cei  doi  viceprimari  si  dl.
Girigan  si  se  va  examina  caietul  de  sarcini  care  va  avea  si  unele  modificari  ,  respectiv
participarea firmelor autohtone ( a celor din judet ) si ii sugereaza d-lui primar sa convoace o
sedinta extraordinara numai pentru acest punct .
Dl. Harsovschi : in situatia in care exista probleme in acest caiet de sarcini de ce dl. Virvara a
semnat acest proiect de hotarare ?
Dl. Dontu : acestea au reiesit in urma sedintei ce a avut loc ieri si in urma discutiilor  la care
au participat si reprezentantii executivului  

Se supune la vot propunerea de amanare a proiectului de hotarare.

VOT : Da-11 voturi
          Nu-6 voturi

           Abt-3 voturi

Proiectul a fost amanat.

Punctul  18.Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  numarului  si  nominalizarea  unor
consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava , ca reprezentanti
ai municipiului Suceava in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. “ A.C.E.T. S.A.
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Suceava  -initiatorii  :  consilier  local  Dontu  Ovidiu  Liviu,  viceprimarul  municipiului
Suceava Doroftei Ovidiu si consilier local Roibu Marcel Dan

Comisia de urbanism si comisia de sanatate-aviz favorabil,  celelalte comsii  de specialitate
-discutii in plen
Dl.  Dontu  :  exista  un  punct  de  vedere  al  reprezentantului  SC ACET SA ,  respectiv  ca
membrii AGA sa nu voteze diferit si tocmai de aceea domnia sa este de parare ca toti cei 3
reprezentanti ar trebui sa fie din partea USL 
Dl. Harsovschi :  din raspunsul celor de la SC ACET SA a reiesit ca nu pot face parte din
AGA 3 reprezentanti si in acest context domnia sa doreste sa stie daca proiectul este legal 
Dl. Dontu : va exista un regulament care va stabili procedura de vot 
Dl. Secretar :  mentioneaza ca nu exista in lege o prevedere expresa cu privire la numarul
membrilor AGA 
Dl.  Harsovschi  :  propune  amanarea  discutarii  proiectului  de  hotarare  pana  la  intocmirea
regulamentului 

 Se supune la  vot amendamentul  formulat  de dl.  Harsovschi de amanare  a proiectului  de
hotarare.

VOT : Da-11 voturi
           Nu-8 voturi

        Abt-1 vot

Proiectul a fost amanat.

Punctul  19  Proiect  de  hotarare  privind  modificarea  HCL nr.  72/29.03.2012  privind
infiintarea Zonei Industriale Bucovina-initiatorii :  consilier local Dontu Ovidiu Liviu
,viceprimarul municipiului Suceava  Vîrvara Gavril, viceprimarul municipiului Suceava
Doroftei  Ovidiu, consilier local Roibu Marcel Dan si consilier local Paduraru Andrei
George

Comisia economica -discutii in plen , celelalte comisii de specialitate -aviz favorabil 

Dl. Dontu ,  formuleaza urmatoarele  propuneri  : dl.  Tataranu ,  dl.  Rusu , dl.  Mocanu, dl.
Roibu, dl. Girigan , dl. Grosu si dl. Dontu 

Dl. Seredenciuc :  solicita ca pe viitor fiecare fiecare grup politic sa-si desemneze proprii
reprezentanti si in acest sens il propune dumnealui pe dl. Tataranu 

Se supune la vot desemnarea d-lui Tataranu in comisie.

VOT : Da-20 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Rusu in comisie

VOT : Da-16 voturi
       Nu-1 vot

            Abt-3 voturi
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Se supune la vot desemnarea d-lui Mocanu in comisie

VOT : Da-18 voturi
      Nu-1 vot

       Abt-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Roibu in comisie 

VOT : Da-16 voturi
          Abt-4 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Girigan in comisie

VOT : Da-19 voturi
      Abt-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Grosar in comisie

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

Se supune la vot desemnarea d-lui Dontu in comisie

VOT : Da-19 voturi
     Abt-1 vot

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-19 voturi
      Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 20.Proiect  de hotarare privind constituirea comisiei  comunitare consultative-
initiator Primarul municipiului Suceava 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Dontu : propune ca din aceasta comisie sa faca parte dl. Cirlan ,dl. Bradatan si dl. Rusu

Se supune la vot prima propunerea , respectiv numirea d-lui Cirlan in aceasta comsie 

VOT : Da-20 voturi

Se supune la vot numirea d-lui Bradatan in aceasta comisie

VOT : Da-19 voturi
       Abt-1 vot
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Se supune la vot numirea d-lui Rusu in comisie

VOT : Da-17 voturi
           Nu-2 voturi

       Abt-1 vot

Se supune la vot proiectul de hotarare cu comisia votata mai sus 

VOT : Da-19 voturi
    Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.
Punctul 21.Proiect  de hotarare privind constituirea comisiei  locale de ordine publica
-initiator Primarul municipiului Suceava  

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl.Primar il propune pe dl. Harsovschi
Dl. Dontu ii propune pe : dl. Sfecla, dl. Doroftei si dl. Seredenciuc 
Dl. Seredenciuc multumeste pentru aceasta propunere dar anunta ca se retrage.

Se supune la vot numirea d-lui Doroftei in comisia locala de ordine publica

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

Se supune la vot numirea d-lui Sfecla in comisia locala de ordine publica

VOT : Da-16 voturi
          Nu-2 voturi

           Abt-2 voturi

Se supune la vot numirea d-lui Harsovschi in comisia locala de ordine publica 

VOT : Da-14 voturi
          Nu-5 voturi

        Abt-1 vot

Se supune la vot proiectul de hotarare cu comisia votata mai sus.

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

Hotararea a fost adoptata.
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Punctul 22.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al
municipiului Suceava in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Scuceava

Dl. Dontu formuleaza propuneri pentru reprezentantii  USL , iar dl. Harsovschi formuleaza
propuneri pentru reprezentantii PDL:
La Gradinita cu program prelungit nr. 1 “ Guliver” este propus dl. Bradatan
La Gradinita  cu program normal nr. 2 “ Maria Montessori” este propus dl. Grosar
La Gradinita cu program prelungit nr. 2 “ Aschiuta” este propus dl. Harsovschi
La Gradinita cu program normal “ Obcini “ este propus dl. Paduraru Andrei George .
La Gradinita cu program prelungit nr. 9 “ Prichindel” este propus dl.Ciobanu Timofi Adrian
La Gradinita cu program normal nr. 12 “ Tandarica “ este propus dl. Cirlan Liviu
La Gradinita cu program prelungit nr. 16”1,2,3” este propus dl. Paduraru Andrei.
La Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Suceava este propus dl. Dontu Ovidiu.
La Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Suceava este propus dl. Mocanu Vasile 
La Scoala cu clasele I-VIII nr. 4 este propus dl. Onofrei Raileanu Gheorghe.
La Scoala cu clasele I-VIII nr. 5 “ Jean Bart” este propus dl. Aramescu Adrian
La Scoala cu clasele I-VIII nr. 6 Suceava dl. Sfecla Geniloni
La Scoala cu clasele I-VIII nr. 7 “ Grigore Ghica Voievod”este propus dl. Tataranu Costel.
La Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 este propus dl. Onofrei Gheorghe
La Scoala cu clasele I-VIII nr. 9 este propus dl. Girigan Eugen
La Scoala cu clasele I-VIII nr. 10 este propus dl. Ungurian Daniel
La Scoala cu clasele I-VIII nr. 11 „ Miron Costin „ este propus dl. Sfecla Geniloni
La Colegiul Tehnic „ Al. I. Cuza „ este propus dl. Rusu Paul .
La Colegiul Tehnic „ Petru Musat „ este propus dl. Dontu Ovidiu
La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara este propus dl. Girigan Eugen
La Colegiul Tehnic „ Samuil Isopescu „ este propus dl. Seredenciuc Viorel
La Colegiul Economic „ Dimitrie Cantemir „ este propus dl. Cretu SilviuCristinel
La Colegiul National „ Spiru Haret” este propus dl. Bradatan Tiberius Marius
La Colegiul de Arta „ Ciprian Porumbescu” este propus dl. Grosar Alexandru
La Liceul cu Program Sportiv Suceava este propus dl. Vornicu Corneliu.
La Colegiul National „ Petru Rares „este propus dl. Roibu Marcel Dan.
La Colegiul National „ Stefan cel Mare „ este propus dl. Mocanu Vasile .
La Colegiul national „ Mihai Eminescu „ este propus dl. Roibu Marcel Dan
La Seminarul  Teologic  Liceal  Ortodox „ Mitropolitul  Dosoftei  „  este  propus dl.  Monacu
Vasile .

Pentru ca dl. Barba nu a fost propus la nicio unitatea de invatamant , se propune ca la Scoala
nr. 4 cu clasele I-VIII dl. Onofrei sa fie inlocuit cu dl. Barba 

Se supune la vot modalitatea de vot „in bloc”.

VOT : Da-19 voturi
      Abt-1 vot

Se supun la vot nominalizarile propuse

VOT : Da-19 voturi
        Abt-1 vot 
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Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-19 voturi
       Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 23.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a
Riscurilor  pe  anul  2012  pentru  municipiul  Suceava  -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 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  24.Proiect  de  hotarare  privind  actualizarea  statului  de  functii  al  Primariei
municipiului  Suceava  si  a  statului  de  functii  al  Directiei  de  ecologizare-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 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 25.Informare privind activitatea Serviciului Protectie Sociala pe semestrul I al
anului 2012, inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 253615/25.07.2012

S-a luat la cunostinta.

Punctul  26.Informarea  S.C.  Transport  Public  Local  S.A.  Suceava  ,  inregistrata  la
Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 111/17 august 2012.

Dl. Primar :  propune ca suma de 30 lei pe care ii suporta SC TPL SA sa fie preluati  de
primarie , iar daca suma este prea mare macar 15 lei sa preia primaria 
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Dl. Primar :  mentioneaza ca este o mare problema in sensul ca nu exista lichiditati ca sa
poata fi platite dar vor fi date aceste abonamente sau vor fi preluate la primarie , dar este un
lucru bun pentru ca SC TPL SA va reduce pierderile  si  precizeaza  ca s-au facut  eforturi
extraordinare in sensul ca s-au directionat 42.000.000 euro pentru societatile gestionate de
Consiliul Local din care 27.000.000 euro la SC Termica SA, 8.000.000 euro la SC ACET SA
si 7.000.000 euro la SC TPL SA . Trebuie gasite si alte solutii de dezvoltare la fata locului  ,
de exemplu la SC TPL SA s-ar putea face reparatii , ITP-uri si alte activitati .
Ar trebui convocate si sedinte extraordinare pentru fiecare societate gestionata de Consiliul
Local.
Dl. Dontu :  considera ca nu este normal ca primaria sa suporte 15 lei subventie pentru un
abonament si societatea de transport sa suporte 30 lei  ,in conditiile in care bugetul de la SC
TPL SA este pe minus si este de pare ca ar trebui promovat si un proiect de hotarare 
Dl. Seredenciuc : in situatia in care in urmatoarea sedinta va fi si un proiect de hotarare ar
trebuie avut in vederea introducerea unor sanctiuni pentru ca au inceput sa apara taximetristi
pirati 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA

Punctul 1.Proiect de hotarare privind constituirea unei Comisii de analiza a situatiei 
patrimoniale a SC TERMICA SA  Suceava -initiatori : Ovidiu Dontu, Vîrvara Gavril , 
Tiberius Bradatan, Grosar Cornel, Girigan Eugen, Geniloni Sfecla, Ovidiu Doroftei, 
Corneliu Vornicu, Vasile Mocanu, Paduraru Andrei, Roibu Marcel, Rusu Paul, 
Aramascu Adrian 

Dl. Dontu : de-a lungul timpului a mai fost promovat un proiect de hotarare care continea 
niste intrebari legitime ce trebuie  clarificate in legatura cu SC TERMICA SA. Mentioneaza 
ca nu au fost facute acuze in proiectul de hotarare respectiv ci pur si simplu referiri la lucruri 
care urmeaza sa fie analizate .
Dl. Harsovschi : este binevenit acest proiect pentru a se clarifica odata pentru totdeauna daca 
sunt probleme la SC TERMICA SA si precizeaza ca grupul de consilieri PDL va vota acest 
proiect si nominalizeaza in aceasta comisiei 2 membri din partea grupului PDL , respectiv dl. 
Tataranu si dl. Cretu 
Dl. Dontu : in conformitate cu nominalizarile propuse de initiatori aceasta comisia este 
propusa a fi formata din 6 membri USL si 1 membru PDL 
Dl. Harsovschi : mentioneaza ca in aceasta situatie ar trebui suplimentat numarul  locurilor in
comisie

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Harsovschi, respectiv, formarea unei comisii 
de 9 persoane 

VOT : Da-20 voturi
Propunerile dl. Harsovschi sunt : dl. Tataranu si dl. Cretu 

Dl. Dontu : propunerile din partea grupului USL sunt : dl. Dontu, dl. Grosar, dl. Aramescu, 
dl. Roibu, dl. Mocanu, dl. Rusu, dl. Virvara 

Se supune la vot votarea in bloc a acestei comisii 
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VOT : Da-20 voturi

Se supune la vot numarul de 9 membri ai comisiei

VOT : Da-20 voturi

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-19 voturi
      Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

 Punctul 2.Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe 
( cladire turn T8-T8' si cladire statie pompe Bagger cazan 3 )-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 fost adoptata.

Dl. Vornicu, este propus presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

Se supune la vot aceasta propunere.

VOT : Da-20 voturi

Dl. Dontu, presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor 
prezenti pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      SECRETAR MUNICIPIU
   DONTU OVIDIU LIVIU                                                                JR. CIUTAC IOAN

Intocmit
Romega Delia
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