
1 

 

 

 

  

 

   

MUNICIPIUL SUCEAVA 

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA  

    
 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 28 MAI 2015  
 

  Dl Arămescu, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 

1.510/22.05.2015, pentru data de 28.05.2015, ora 14.00
 
în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 21 de consilieri locali din numărul total de 

23 de consilieri în funcţie. Lipsesc: dl. Girigan și dl. Vîrvara.  

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na. 

Elisabeta Văideanu, d-na. Cerasela Crețu, dl. Mihail Jitariuc, dl. Mihai Hostiuc, d-na. Violeta 

Bujorean – şef Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, 

Paul Iftimie – şef Serviciul contencios administrativ, juridic, d-na. Mirela Dziubinschi – şef 

Serviciul resurse umane, d-na. Carmen Corduș – Șef Serviciul contabilitate, d-na. Xenia Bodor – 

Șef Serviciul urbanism, d-na. Camelia Damian – Șef Serviciul patrimoniu, și d-na Mirela Sofian – 

şef Birou buget.  

   Mai participă directorii: Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” - d-na. Bejenaru 

Alexandra, Colegiului Național „Petru Rareș”- d-na. Dungeanu și Școlii Generale nr. 3 Suceava – 

d-na. Apetrei Sidonia, reprezentantul Asociației Județene de Fotbal – dl. Ciprian Anton,  dl 

Trautmann Ralf Dieter - reprezentantul Asociaţiei „Proanimals Tina” și dl. Claudiu Dumitriu - 

vicepreședinte al Federației Naționale pentru Protecția Animalelor, reprezentantul  S.C. Medical 

Tehnologie Transfer S.R.L. dl Rozopol Philip. 

Din partea mass-media participă reprezentanţi ai presei scrise şi ai televiziunilor locale. 

 

   Dl Arămescu informează că îi expiră mandatul de președinte de ședință și solicită să se 

facă propuneri pentru perioada următoare. 

 

   Dl Roibu propune pentru funcția de președinte de ședință pe dl. Viceprimar Lucian 

Harșovschi. 

   Se supune la vot propunerea: 

   VOT: DA – 21 
 

   Propunerea a fost aprobată – președinte de ședință pentru perioada iunie – august 

2015 este dl. Viceprimar Lucian Harșovschi.    
 

  Dl Arămescu prezintă ordinea de zi a şedinţei şi le supune la vot: 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 03.04.2015, 

20.04.2015, 21.04.2015, 30.04.2015, 14.05.2015 și 18.05.2015; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 

2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava, a 

unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile pe anul 2015 - inițiator 

Primarul municipiului Suceava;  

4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Polițiștilor Locali 

Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Județeană de 

Fotbal Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

6. Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu între Municipiul Suceava și Federația 

Română de Fotbal - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația de Părinți și 

Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava - inițiator Primarul 

municipiului Suceava;  

8. Proiect de hotărâre privind organizarea „Zilelor Municipiului Suceava” în perioada 24 – 28 

iunie 2015 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava  dl. Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. „ Iulius Mall” 

Suceava, în vederea susținerii manifestărilor cultural – artistice care se vor desfășura cu 

ocazia Zilelor Sucevei, în Municipiul Suceava, în parcarea Iulius Mall - inițiator Primarul 

municipiului Suceava;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația 

„Proanimals Tina” în vederea derulării activităților ce se desfășoară în adăpostul pentru câini 

comunitari fără stăpân din Municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 

Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 

Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui centru comercial, amenajare 

acces, alei carosabile și pietonale și împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață 

totală de 7.227 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Calea Unirii – Solicitant: 

S.C. Ambro S.A. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea 

bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a unui teren în suprafață de 493 mp, 

situat în Suceava, str. Universității - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind reglementarea condițiilor în care se realizează accesul pe 

proprietatea publică sau privată a municipiului Suceava în scopul instalării, întreținerii, 

înlocuirii și mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură 

necesare susținerii acestora - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Ovidiu Doroftei; 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unei parcele de teren pentru 

amplasarea unui post de transformare în vederea alimentării cu energie electrică a Cinema 

Modern – Centrul Cultural al Municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două parcele de teren și a unui spațiu 

aparținând domeniului public al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitație publică a unei parcele de teren 

situate în Suceava, str. 22 Decembrie nr. 109, în vederea extinderii locuinței sociale cu o 

anexă - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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18. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Victoriei nr. 20, în 

vederea amenajării unui spațiu de garare pentru moped (vehicul pentru o persoană cu 

handicap grav neuromotor)  - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Baladei nr. 9, în vederea 

extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Calea Unirii nr. 88, în 

vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a 

unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. 

Avântului nr. 1, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal și a statului de 

funcții pentru Primăria municipiului Suceava precum și a numărului de personal și a statului 

de funcții pentru Direcția de Ecologizare - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil 

doamnei Știr Nicoleta - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

24. Adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 4826/C.Ar./24.04.2015 înregistrată la 

Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.029/28.04.2015; 

25. Adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 5576/30/2/06.05.2015 înregistrată la 

Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 112/15.05.2015; 

26. Plângerea prealabilă a S.C. Rosal Grup S.A. nr. 22.388/04.05.2015 înregistrată la Primăria 

municipiului Suceava sub nr. 13.515/04.05.2015; 

27. Diverse. 

  

VOT: DA – 21 

                         

 Ordinea de zi a fost aprobată. 
 

 

 Dl Arămescu prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi o supune la vot: 

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al 

municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2014 - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Terenuri de sport în 

municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. 22 Decembrie nr. 27 

proprietarului construcțiilor amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. Medical 

Tehnologie Transfer S.R.L. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

VOT: DA – 21 

                         

 Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. 
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 Dl Arămescu propune motivat de faptul că sunt prezenți în sală invitați modificarea 

ordinii de zi în sensul discutării cu precădere, după aprobarea proceselor verbale, a proiectelor de 

hotărâri astfel: Punctul 1 de pe Ordinea de zi suplimentară; Punctul 2 de pe Ordinea de zi inițială; 

Punctul 6  de pe Ordinea de zi inițială; Punctul 7  de pe Ordinea de zi inițială; Punctul 10  de pe 

Ordinea de zi inițială; Punctul 3 de pe Ordinea de zi suplimentară; Punctul 16 de pe Ordinea de 

zi inițială și  Punctul 2 de pe Ordinea de zi suplimentară. 

 VOT: DA – 21 

 

 Propunerea a fost aprobată. 

 

  

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 

03.04.2015, 20.04.2015, 21.04.2015, 30.04.2015, 14.05.2015 și 18.05.2015; 

 

 Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale. 

 

 Se supun la vot procesele verbale:  

VOT: DA –  21 
 

Procesele verbale au fost aprobate. 

 

 

PUNCTUL 1 - Ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiilor 

financiare anuale la data de 31.12.2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.  

    

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 20 

     ABȚ - 1 
 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 2 - Ordinea de zi inițială - Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului 

Local al municipiului Suceava pentru anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. În calitate de inițiator face următoarele 

completări: la Cap. Chheellttuuiieellii 

          ÎÎnn  ccaaddrruull  sseeccţţiiuunniiii  ddee  ffuunnccţţiioonnaarree::  

    PPrriinn  HHCCLL  nnrr..8888  ddiinn  2266..0033..22001155  ss--aa  aapprroobbaatt  ddeeccllaannșșaarreeaa  pprroocceedduurriiii  ppeennttrruu  sseelleeccttaarreeaa  

ccaannddiiddaațțiilloorr  ppeennttrruu  CCoonnssiilliiuull  ddee  AAddmmiinniissttrraațțiiee  aall  SSCC  TTrraannssppoorrtt  PPuubblliicc  LLooccaall..  ÎÎnn  pprroocceessuull  ddee  

sseelleeccțțiiee  ccoommiissiiaa  vvaa  ffii  aassiissttaattăă  ddee  uunn  eexxppeerrtt  iinnddeeppeennddeenntt,,  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă  ssaauu  jjuurriiddiiccăă  ssppeecciiaalliizzaattăă  

îînn  rreeccrruuttaarreeaa  rreessuurrsseelloorr  uummaannee..  PPeennttrruu  ppllaattaa  eexxppeerrttuulluuii  pprrooppuunn,,  îînn  ccaaddrruull  ssuubbccaappiittoolluulluuii  8844..0022..0033  

““TTrraannssppoorrtt  rruuttiieerr””,,  rreeccttiiffiiccaarreeaa  îînn  pplluuss  ccuu  ssuummaa  ddee  1100..000000  lleeii  aa  aarrttiiccoolluulluuii  2200..3300..3300  „„AAllttee  

cchheellttuuiieellii  ccuu  bbuunnuurrii  șșii  sseerrvviicciiii””..  ÎÎnn  aacceellaașșii  ttiimmpp  pprrooppuunn  rreeccttiiffiiccaarreeaa  îînn  mmiinnuuss  ccuu  ssuummaa  ddee  1100..000000  
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lleeii  îînn  ccaaddrruull  ssuubbccaapp..  5544..0022..0055  „„FFoonndd  ddee  rreezzeerrvvăă  bbuuggeettaarrăă  llaa  ddiissppoozziiţţiiaa  aauuttoorriittăăţţiilloorr  llooccaallee””  aa  

aarrttiiccoolluulluuii  5500..0044  „„FFoonndd  ddee  rreezzeerrvvăă  bbuuggeettaarrăă  llaa  ddiissppoozziiţţiiaa  aauuttoorriittăăţţiilloorr  llooccaallee””..                                               

           ÎÎnn  ccaaddrruull  sseeccţţiiuunniiii  ddee  ddeezzvvoollttaarree::  

                    ÎÎnn  uurrmmaa  nnootteeii  ddee  ffuunnddaammeennttaarree  nnrr..1166113300  ddiinn  2266..0055..22001155,,  pprriimmiittăă  ddee  llaa  BBiirroouull  IInnvveessttiițțiiii,,  ssee  

ssoolliicciittăă  uurrmmăăttooaarreellee  mmooddiiffiiccăărrii  îînn  LLiissttaa  ddee  IInnvveessttiițțiiii,,  îînn  ccaaddrruull  ssuubbccaappiittoolluulluuii  70.2A.50 „Alte 

servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale” C - Studii de fezabilitate, 

nneecceessaarree  rreeaalliizzăărriiii  ssttuuddiiiilloorr  ddee  ffeezzaabbiilliittaattee  ppeennttrruu  nnoouull  cciimmiittiirr  ddiinn  BBuurrdduujjeennii::  

--  ssee  eelliimmiinnăă  ppoozziițțiiaa  1166  ““RReeffaacceerree  ttrraavveerrssăărrii  nneeccoonnffoorrmmee  ccuurrssuurrii  ddee  aappăă””  ccuu  ssuummaa  ddee  1166..000000  lleeii;;  

--  ssee  iinnttrroodduuccee  ppoozziițțiiaa  3399  ““SSttuuddiiuu  ggeeootteehhnniicc  CCiimmiittiirr  BBuurrdduujjeennii””  ccuu  ssuummaa  ddee  66..000000  lleeii;;  

  --  ssee  iinnttrroodduuccee  ppoozziițțiiaa  4400  ““RReeaaccttuuaalliizzaarree  ssttuuddiiuu  ddee  ffeezzaabbiilliittaattee  CCiimmiittiirr  BBuurrdduujjeennii””  ccuu  ssuummaa  ddee  

1100..000000  lleeii..  

      SSoolliicciittăă  pprreesseeii  ssăă  rreeccttiiffiiccee  iinnffoorrmmaațțiiiillee  eerroonnaattee  ppuubblliiccaattee  îînn  zziiaarruull  MMoonniittoorruull  rreeffeerriittoorr  llaa  

ccoonnttrriibbuuțțiiaa  mmuunniicciippaalliittăățțiiii  llaa  oorrggaanniizzaarreeaa  „„ZZiilleelloorr  MMuunniicciippiiuulluuii  SSuucceeaavvaa””,,  ssuummaa  eexxaaccttăă  ffiiiinndd  11  

mmiilliiaarrdd  lleeii  vveecchhii.. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Dl Roibu întreabă de ce s-a diminuat poziția nr. 1 – vitrine frigorifice valoare 25.000 euro. 

 

   Dl Primar precizează că această diminuare a fost propusă la inițiativa Direcției 

Administrația Piețelor. 

 

    Dl Roibu întreabă referitor la cererile celor trei licee dacă nu pot fi supuse aprobării 

cererile tuturor unităților de învățământ dat fiind faptul că  prin Ordinul Ministerului educației s-a 

instituit obligativitatea amplasării sistemelor de supraveghere. 

 

    Dl Primar precizează că sumele sunt alocate la solicitarea unităților de învățământ. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în unitățile în care nu este posibilă montarea de 

sisteme video supravegherea se va face audio. 

 

   Dl Barbă propune ca la această rectificare bugetară să fie prevăzută suma necesară pentru 

achiziționarea unui echipament adecvat de scanare și multiplicare a materialelor ședințelor.  

 

   Dl Primar precizează că va ține cont de propunerea d-lui Barbă, însă trebuie să se țină 

cont de faptul că sunt scanate, respectiv multiplicate și documente aduse de cetățeni de a căror 

claritate nu sunt responsabili angajații primăriei.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 21 

      

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 6 – Ordinea de zi inițială - Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu 

între Municipiul Suceava și Federația Română de Fotbal - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Finalitatea acestei inițiative este crearea unui 

Centru de excelență la Suceava în colaborare cu Complexul sportiv din cadrul Liceului cu 



6 

 

 

 

  

 

Program Sportiv Suceava, municipalitatea sprijină activitatea fotbalistică, pune la dispoziție 

infrastructura sportivă, transport, masă, cazare, etc. După aprobarea de principiu, urmează ca prin 

hotărâre, Consiliul Local să desemneze o comisie care să negocieze condițiile asocierii cu  

Federația Română de Fotbal. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Dl Prorociuc susține acest proiect de hotărâre, proiect care încurajează junioratul și în 

același timp constituie un avantaj financiar pentru municipalitate prin realizarea acestui centru de 

excelență.  

 

   Dl Vornicu precizează referitor la Campusul Liceului Sportiv faptul că sunt niște 

probleme tehnice care urmează să fie rezolvate în vederea omologării viitorului teren sintetic aflat 

în construcție. În primă fază, acest teren nu a fost proiectat cu tribune și vestiare, iar dacă se va 

găsi soluția tehnică va fi necesară suplimentarea sumei alocate pentru amenajarea acestui teren, 

singurul teren din municipiul Suceava care să deservească și echipele de fotbal profesioniste și 

elevii Liceului cu Program Sportiv, singurul liceu de profil din țară care nu a vut o bază sportivă, 

un teren de sport adecvat. Încurajarea activităţii sportive la nivelul juniorilor va duce la 

îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor care de la vârste mici se confruntă cu obezitatea.     

 

   Dl Primar menţionează că la întoarcerea în localitate a directorului Liceului cu Program 

Sportiv dl. Radu împreună se va lua o decizie referitor la cele sesizate de dl Vornicu. 

 

   Dl Barbă consideră oportună instituirea unei clauze de preemţiune în favoarea echipelor 

din municipiul Suceava la transferul jucătorilor. Referitor la proiectul iniţial, acesta era prevăzut 

cu tribune pe partea dinspre cartierul George Enescu, precum şi cu spaţii pentru vestiar, respectiv 

cazare, însă au existat probleme legate de documentaţiile necesare construirii.  

 

   Dl Grosar aminteşte că atragerea acestui proiect la Suceava nu a fost simplă, iar în acest 

moment există argumentele necesare atragerii atenţiei Federației Române de Fotbal în vederea 

realizării unui centru de excelenţă la Suceava. Campusul iniţial avea internat, cantină, teren de 

antrenament nu pentru competiţii, însă pot fi făcute nişte gradene, iar ca vestiare pot fi folosite 

spaţiile cu acestă destinaţie din internat. Realizarea unui centru de excelenţă constituie o motivaţie 

suplimentară pentru dezvoltarea campusului. Întreabă în ce stadiu este realizarea noului stadion 

din Cartierul George Enescu. 

 

   Dl Primar menţionează referitor la realizarea unui stadion în Cartierul George Enescu 

faptul că s-a intenţionat prinderea unei axe de finanţare pentru realizarea de stadioane la nivelul 

municipiilor reşedinţă de judeţ, pe data de 5 iunie 2015 urmează a se vedea axele finale. Pentru 

realizarea unui astfel de obiectiv nu este suficient efortul municipalităţii, aminteşte de stadioanele 

realizate în Cluj, Bucureşti, Timişoara cu bani de la Guvernul României, este necesar astfel un 

sprijin conjugat în vedrea alocării de fonduri în acest sens. Pentru realizarea unui astfel de 

obiectiv printr-un parteneriat public – privat au existat solicitări din parte unor firme din Spania, 

Israel şi Irlanda, însă în România nu există cadrul legal pentru funcţionarea unui parteneriat public 

- privat.   

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 21 

      

   Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 7 – Ordinea de zi iniţială - Proiect de hotărâre privind asocierea între 

Municipiul Suceava și Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Festivalul „Lira de Aur” se va desfășura în 

perioada 1-12 iunie, un eveniment care se dorește să fie al Primăriei municipiului Suceava însă se 

declară dezamăgit de faptul că Primăria municipiului Suceava nu a fost menționată pe invitația 

acestui eveniment. Solicită ca la realizarea evenimentelor susținute de municipalitate gen „Matei 

Vișinec”, Festivalul de blues, Primăria municipiului Suceava și Consiliul Local al municipiului 

Suceava să fie menționați pe invitații, afișe, materiale publicitare, etc. Consideră că pe viitor suma 

alocată poate fi majorată astfel încât evenimentul să fie unul exclusiv al municipalității, sunt două 

evenimente culturale care dăinuie de peste 11 ani „Lira de Aur” și „Festivalul de Artă 

Medievală”. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Dl Seredenciuc consideră că rezolvarea o constituie nealocarea sumei solicitate, motivat 

de faptul că nu s-a respectat o clauză contractuală a contractului de finanțare, publicitatea fiind 

singura obligație a organizatorului. 

 

     Dl Barbă propune amânarea proiectului de hotărâre. Amintește faptul că finanțarea de la 

bugetul local a constituit salvarea acestui festival. Este un eveniment emblematic pentru 

municipiul Suceava și consideră nepotrivită această omisiune din partea organizatorilor. 

Consideră necesar ca din comitetul de organizare al acestui eveniment să facă parte un 

reprezentant al municipalității. 

 

   Dl Grosar precizează că această scăpare a fost corectată, evenimentul este unul foarte 

important pentru municipiul Suceava, întreabă ce implicații ar avea amânarea proiectului de 

hotărâre pentru organizatori. 

 

    Dl Primar consideră că a fost o scăpare intenționată și precizează că în cursul zile de ieri 

a primit invitațiile și a contactat-o pe d-na. director, iar ulterior au fost retipărite invitațiile. 

Amânarea proiectului de hotărâre însă ar face imposibilă realizarea acestui eveniment.    

 

   Dl Mocanu consideră că este necesar să se dea dovadă de înțelepciune mai ales dacă 

eroarea a fost corectată. 

 

   Dl Roibu consideră că acest eveniment trebuie finanțat, însă atrage atenția asupra faptului 

că și acum doi ani la acest eveniment Consiliul Local nu a fost menționat.  Susține cele 

menționate de dl Primar, respectiv la toate evenimentele susținute fianciar de municipalitate, 

trebuie să se menționeze acest fapt. 

 

   D-na Enea întreabă de ce nu au primit toți consilierii locali invitații. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi solicită consilierilor locali înscriși să ia cuvântul în lista de 

așteptare să aibă răbdare până ce antevorbitorul închide microfonul, ordinea luării cuvântului este 

cea afișată pe monitoare de sistemul informatic.  

Întreabă care este contribuția financiară a Inspectoratului Școlar Județean în acest proiect. 
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Atrage atenția asupra obligației existente în contractul de asociere referitoare la publicitatea 

finanțatorilor, obligație nerespectată nici în cazul evenimentului „Matei Vișnec” pentru care dl. 

Mocanu a adus invitațiile în care municipalitateanu era menționată. 

 

   Dl Prorociuc precizează că acest eveniment este important pentru municipalitate, însă 

există o problemă organizatorică. Consideră că această solicitare de asociere trebuia făcută de 

organizator mult mai devreme.     

 

   Dl Monacu aminteşte faptul că acest concurs este început înainte de 1990, are o tradiție pe 

care puține concursuri o au la nivel de țară. Festivalul „Lira de Aur” este marcă înregistrată la 

OSIM, este un concurs de anvergură națională, cei mai buni copii din domeniul muzical se 

pregătesc un an de zile, vin la Suceava pentru a obține un premiu la acest concurs. Organizarea 

unui astfel de festival necesită o muncă impresionantă ce presupune implicarea tuturor 

profesorilor din școală și duce faima orașului în întreaga țară. Susține realizarea acestui eveniment 

în felul în care a fost aprobat.   

 

   Dl Barbă precizează că discuțiile purtate la acest proiect au ca scop îmbunătățirea 

organizării acestui festival pentru ca sprijinul oferit de municipalitate să fie unul eficient.  

Festivalul „Lira de Aur” este o emblemă a municipalității acesta este motivul pentru care 

municipalitatea a intervenit când la București se dorea desființarea lui. Nu se pune problema de a 

nu mai finanța acest eveniment ci de a nu da prilej ministerului de a opri realizarea lui.   

 

   Dl Monacu menționează că ministerul a dorit confiscarea acestui festival nu desființarea 

lui. 

 

    Dl Viceprimar Harșovschi propune introducerea unui nou articol în care să fie 

constituită o comisie formată din 3 consilieri locali să facă parte din echipa de organizare a 

acestui eveniment. Menționează că nu dorește să facă parte din această comisie. 

    

   D-na. Alexandra Bejenaru – director Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 

mulțumește pentru invitație și precizează că acest eveniment a ajuns la a 36 a ediție, de anul 

acesta titulatura este Concursul național cu patricipare internațională „Lira de Aur”. Pentru 

organizarea acestui concurs echipa implicată lucrează de trei luni de zile. Membrii juriului sunt 10 

personalități muzicale din țară care vor susține în seara de 5 iunie un spectacol, un recital 

extraordinar pentru care vor fi plătiți. Marca „Lira de Aur” este înregistrată la OSIM, titularul însă 

este Inspectoratul Școlar Județean. Anul acesta sunt înscriși peste 170 de elevi, dintre care din 21 

Republica Moldova, 14 din Ucraina, un elev din Rusia.  

Este un concurs menționat în Calendarul activităților naționale, iar la solicitarea ministerului a 

fost elimiată taxa de participare. 

Omiterea menționării municipalității doar de pe invitații a fost o greșeală, care s-a remediat prin 

retipărirea lor, toate celelalte materiale promoționale: bannere interior / exterior, afișe, broșuri, 

ecusoane, au sigla Primăriei și al Consiliului Local al municipiului Suceava.              

 

    Dl Primar atrage atenția asupra obligativității promovării municipalității în proiectele pe 

care le susține financiar și solicită partenerilor Primăriei să-și respecte clauzele contractuale. 

 

   Dl Roibu consideră că alocuțiunea d-nei director ar fi trebuit să fie „ne cerem scuze, nu se 

va mai întâmpla, dar avem nevoie de concursul acesta”. 
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   D-na Enea sesizează faptul că în documentație este prevăzut un număr de 12 persoane în 

juriu care vor fi plătite. 

 

  D-na. Alexandra Bejenaru precizează că sunt 10 membri în juriu și 2 profesori 

corepetitori, pianiștii fără de care nu se poate susuține un concert. 

 

   Dl Barbă precizează că Primăria și Consiliul Local al municipiului Suceava doresc ca 

acest concurs să fie unul de elită și să crească de la an la an și retrage amendamentul referitor la 

amânarea proiectului de hotărâre cu precizarea că un eveniment emblemă al municipiului Suceava 

nu poate să se desfășoare oricum. 

 

   Dl Mocanu consideră că structura organizatorică din cadrul Colegiului de Artă nu ar 

trebui modificată, orice modificare în acest moment ar perturba acțiunea. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că nu sunt chiar premisele unui spectacol 

extraordinar motivat de faptul că: invitațiile de pe care a fost omis promovarea finanțatorului și că 

echipa de organizare a venit cu propunerea de asociere în ultimul moment. Solicită echipei de 

organizare atenție sproită pentru ca preîntâmpina aceste situații. Retrage amendamentul referitor 

la constituirea unei comisii. 

 

   Dl Barbă întreabă care este contribuția ministerului la realizarea acestui eveniment.   

 

    D-na. Alexandra Bejenaru precizează că Ministerul educației și cercetării științifice până 

la acest moment nu a finanțat evenimentul. 

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 21 

      

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 10 – Ordinea de zi inițială - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii 

dintre Municipiul Suceava și Asociația „Proanimals Tina” în vederea derulării activităților 

ce se desfășoară în adăpostul pentru câini comunitari fără stăpân din Municipiul Suceava - 

iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 

Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Municipiul Suceava a beneficiat de sprijinul 

Asociației „Proanimals Tina” în ultimii 5 ani în ceea ce privește gestionarea câinilor fără stăpân 

din Adăpostul din Lunca Sucevei. Anunță prezența d-lui. Trautmann Ralf Dieter noul președinte 

al asociației și a d-lui. Claudiu Dumitriu – vicepreședinte al Federației Naționale pentru Protecția 

Animalelor. Municipalitatea va beneficia de avantaje în urma acestei colaborări, pe de o parte 

această asociație vine cu importante sume de bani, gstionează câinii din adăpost, plătește 

personalul, contribuie la hrană, la acțiunile de deparazitare, de dezinsecție, de carotare și de 

sterilizare, asigură colaborări cu iubitorii de animale, organizațiile de protecție a animalelor de 

profil, etc. Pe lângă acestea, prin contractul supus azi aprobării, asociația se obligă să ducă în 

Germania anual un număr de 500 de câini pentru a fi adoptați. Această asociere va duce la 

gestionarea definitivă a problemei câinilor fără stăpân din municipiul Suceava. 

   În calitate de inițiator face o completare, respectiv introducerea Art. 1 cu următorul 

conținut: „Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Proanimals Tina””. 
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   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

    Dl Viceprimar Doroftei propune inițiatorilor să amâne până la ședința viitoare a 

Consiliului Local proiectului de pe ordinea de zi motivat de faptul că în măsurile propuse nu sunt 

foarte clar precizate contribuțiile entităților care se asociază și de faptul că nu este prevăzută 

măsura legală a eutanasierii.    

    

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că a luat act de propunerea d-lui Viceprimar 

Doroftei însă în momentul de față municipalitatea este într-o situație care trebuie rezolvată, nu 

există un contract valabil cu Asociația „Proanimals Tina”, cel vechi a fost reziliat pentru 

nerespectarea unor obligații ale asociației.    

 

   Dl Barbă întreabă care este finalitatea contractului privind strângerea câinilor comunitari 

fără stăpân. Întreabă dacă sunt înregistrate reclamații la Poliție referitoare la această activitate. 

 

   Dl Primar precizează că începând din luna septembrie s-au strâns 2.000 de câini, 

problema este însă faptul că sunt aduși câini  din comunele limitrofe ale ale municipiului, acesta 

este motivul pentru care se dorește extinderea acțiunii de sterilizare a câinilor comunitari din 

zonele limitrofe ale Sucevei. Referitor la reclamațiile înregistrate la Poliție, este o lipsă de fair 

play, acestea fiind făcute de foști salariați ai asociației.  

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că numărul câinilor de pe străzi s-a diminuat, însă 

s-au purtat „lupte” cu asociațiile pentru protecția animalelor, însă fiind un contract în vigoare s-a 

continuat strângerea câinilor. Informază că s-a primit o adresă de la Poliția Județului Suceava prin 

care Asociația „Proanimals Tina” este reclamată de către o altă asociație „Proanimals Civas”. În 

urma verificărilor a descoperit că din această fundație mare „Proanimals Civas” face parte la 

poziția nr. 11 Asociația „Proanimals Tina”. 

Împreună cu dl Primar a purtat discuții cu domnii Ralf și Dumitriu se încearcă punerea bazelor 

unui parteneriat corect pentru strângerea câinilor de pe străzi, ducerea lor în adăpost, îngrijirea lor, 

aplicarea măsurilor legale care se impun și adoptarea câinilor. Referitor la adopții a instituit o 

regulă, adopția câinilor din adăpost de către cetățeni din municipiul Suceava să se facă cu 

aprobarea Serviciului ecologizare din cadrul Primăriei municipiului Suceava. Reprezentanții 

asociației au depus în cursul acestei zile ultimele documente ale noii entități.  

 

   Dl Mocanu consideră că sumele prevăzute la Obligațiile Municipiului Suceava la art. 4.21 

și art. 4.27 nu pot fi exprimate cu sintagma „circa”. 

 

   Dl Primar precizează că este un buget anual aprobat, care în acest an este mai mare, 

prețurile sunt exprimate ca medie.  

 

   Dl Mocanu solicită să fie ridicați și câinii de talie mare de pe străzile municipiului, 

deoarece prestatorul strânge doar câinii mici. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că contractul existent este unul perfectibil, însă în 

acest moment lucrurile stau mai bine în acest moment.  

 

   Dl Claudiu Dumitriu mulțumește pentru invitație și precizează că singura posibilitate de a 

rezolva această problemă este intreacțiunea între administrația publică și cei care au experiență în 

munca cu animalele. Suceava are un anvantaj față de alte municipalități din țară prin faptul că de 
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5 ani nu a avut turbulențe majore. La nivel de țară sunt probleme majore, care nu pot fi rezolvate 

într-un timp foarte scurt, există și situația unor interese în ideea în care această situație să se 

perpetueze și anumite firme sau oameni să încaseze niște bani. Acest lucru nu s-a întâmplat la 

Suceava, nu s-a constituit o afacere a câinilor fără stăpân. S-au implicat în proiectul de la Suceava 

cu un partener rezonabil într-o colaborare foarte bună. Este evident faptul că locul câinilor nu este 

pe stradă, însă dacă această colaborare va fi aprobată problema câinilor comunitari va fi 

gestionată cu succes. În spatele acestui proiect se află niște persoane din Germania convinse de 

justețea acestei colaborări, dl Trautmann a călătorit 18 ore pentru a fi prezent la această ședință. 

Se intenționează aplicarea tuturor metodelor eficiente și legale deoarece și în acest moment se 

eutanasiază câini în adăpost, decizia este însă a medicului veterinar, pentru ca numărul câinilor să 

se reducă și să se dea o șansă reală de adopție și de supraviețuire câinilor.   

 

   Dl Arămescu întreabă reprezentanții asociației dacă pot da garanții că adăpostul nu se va 

mări, iar numărul câinilor va scădea chiar și prin eutanasiere. 

  

    Dl Claudiu Dumitriu afirmă că eutanasieri decise de medicul veterinar se vor face, însă 

trebuie făcută distincție între acest tip de eutanasiere și eutanasierea administrativă. Metodele 

trebuie administrate cu prioritizare raportate la câini starea de sănătate, comportament, fără însă a 

creea suferință și a perpetua această problemă. În parteneriatul propus se intenționează 

achiziționarea de către Primărie a unei mașini pentru evita intervenția unor firme private care 

intenționează să facă profit, rezultatele fiind însă condiționate de încrederea acordată și metodele 

propuse acceptate cu castrarea tuturor câinilor în regim de urgență la populație și pe stradă, cu 

retragerea cu prioritate a câinilor agresivi. Menționează că se va implica personal în acest proiect 

în așa fel încât să fie unul de succes.   

 

   Dl Primar precizează că prin această asociere se dorește gestionarea problemei câinilor 

fără stăpân din municipiul Suceava. Mulțumește pentru prezență, urează bun venit la Suceava d-

lui Trautmann, finanțator al acestui proiect în ultimii 5 ani. S-a acceptat eutanasierea în limitele 

legii, cu personal autorizat pentru a nu muta problema câinilor fără stăpân din stradă în adăpost. 

Invită pe dl Trautman să ia cuvântul.  

 

   Dl Trautmann Ralf Dieter - reprezentantul Asociaţiei „Proanimals Tina” vorbește în 

limba germană, iar dl Dumitriu traduce în limba română. Precizează că reprezintă în primul rând 

Asociația „Suceava memory of Tina”, asociația din Germania care finanțează, prin donația unor 

iubitori de animale din Austria și Germania, activitatea desfășurată de „Proanimals Tina”. A venit 

pentru prima dată la Suceava împreună cu soția domniei sale în iulie 2012 și a văzut adăpostul din 

Suceava. În ultimii 3 ani s-a muncit foarte mult în adăpost și au căutat colaborarea cu autoritățile 

locale prin dl. Viceprimar Doroftei, dl Primar Lungu și dl. Viceprimar Harșovschi. Este foarte 

important de menționat faptul că motivul pentru care iubitorii de animale din mai multe țări 

finanțează acest proiect este că nu s-a trecut la o eutanasie în masă ordonată administrativ ci s-au 

respectat niște reguli de normalitate. Contribuțiile sunt: bugetul lunar pe care asociația din 

Germania îl trimite la Suceava este de 10.000 euro, acțiuni medicale plătite, echipa de medici, 

donații de hrană. Apreciază fatul că începând din noiembrie 2014 municipalitatea s-a implicat în 

acest proiect cu o anumită parte din susținerea financiară. Regretă incidentul cauzat de niște foști 

angajați. Din acest motiv la nivelul asociației s-a hotătât ca managementul să fie condus de 

domnia sa începând de azi. Sunt trei linii principale de acțiune: îmbunătățirea condițiilor din 

adăpost și posibilitatea de a primi mai mulți câini, prioritizarea capturării în așa fel încât să nu 

rămână pe stradă câinii agresivi, precum și proiectele de castrare și sterilizare care vor limita 

prezența câinilor și puilor în stradă în așa fel încât să fie un proiect integrat și care să ofere o 

soluție a acestei probleme a municipalității. În ultimii 5 ani au fost castrați 1.500 de câini de la 
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populație, iar peste 1.000 de câini au fost duși și adoptați în Germania. În încheiere dorește să 

transmită o rugăminte iubitorilor de animale din Suceava și Germania să dea o șansă acestei 

conlucrări care în ultimii trei ani a demonstrat beneficiile și care în următoarea perioadă ar putea 

să aducă o soluție în municipiul Suceava, mulțumește și speră să se dea un vot favorabil acestei 

asocieri.      

    
   Dl Primar mulțumește d-lui Trautmann pentru prezență, eforturi și pentru contribuția 

financiară în această problemă, se declară convins de bunele intenții și rezultatele acestei posibile 

colaborări dezinteresate și amintește că în ultimii 11 ani nu s-au alocate sume de bani pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân înafara Primăriei.         

 

   Dl Arămescu mulțumește d-lui Trautmann pentru prezență. Pentru a evita unele suspiciuni 

propune un amendament, respectiv reducerea termenului contractului la 1 an precum și pentru a 

vedea managementul aplicat.  

   Se supune la vot amendamentul: 

   Mai sunt intervenții, se oprește votul. 

 

   Dl Mocanu consideră că termenul nu trebuie modificat, el a fost negociat și reprezintă un 

aspect important al contractului. 

 

   Dl Primar precizează că termenul inițial propus de partenerul german a fost de 10 ani, 

după un an însă consideră că pot fi trase concluzii și prelungi colaborarea.  

 

   Dl Păduraru afirmă că în situația în care nu sunt respectate clauzele contractuale, 

contractul poate fi reziliat. 

 

   Dl Crețu întreabă care este numărul estimat al câinilor de pe străzile municipiului Suceava 

în acest moment. Deoarece dacă sunt respectate condițiile contractului și sunt strânși 3.000 câini 

anual, nu se justifică încheierea contractului pe 5 ani, deoarece acesta ar rămâne fără obiect. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că numărul estimat al câinilor fără stăpân de pe 

străzile municipiului Suceava este 2.000. 

 

    Dl Primar precizează că o situație ce trebuie menționată referitor la acestea este migrarea 

câinilor din zonele limitrofe ale municipiului Suceava. 

 

   Dl Prorociuc menționează că în contractul prezentat nu există prevederi referitoare la 

contribuția de 10.000 euro a Asociației „Proanimals Tina”. 

 

   Dl Cîrlan informază faptul că la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 

Suceava s-a înregistrat un număr mai mic de pacienți mușcați de câinii comunitari fără stăpân.   

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că separat de acest contract de asociere este o 

licitație câștigată de o societate comercială pentru strângerea câinilor fără stăpân de pe raza 

municipiului Suceava, contract care prevede capturarea a minim 250 de câini lunar, în cazul în 

care vor fi capturați mai puțin de 249 de câini înseamnă că target – ul municipalității a fost atins.  

S-au strâns peste 2.000 de câini și se estimează a mai fi pe străzi încă 2.000 de câini. Potrivit 

rapoartelor zilnice prezentate poderea câinilor capturați este de 3 câini de talie mică la 2 câini de 

talie mare. 

 



13 

 

 

 

  

 

    Dl Primar precizează că municipalitatea nu decontează nicio sumă de bani asociației, cu 

acești bani se asigură utilitățile, lemnele, hrana, etc. Asociația asigură plata personalului, 

medicamentația, tratamentul, etc. Contribuția fiecărei părți este de aproximativ 100.000 euro. 

Dacă Asociația „Proanimals Tina” se retrage sau această asociere nu va fi aprobată, 

municipalitatea va suporta integral costurile.  

 

   Dl Grosar întreabă câți câini comunitari fără stăpân au fost capturați înainte de 

colaborarea cu Diasil. Consideră contractul ce face obiectul acestui proiect de hotărâre un pas 

înainte în rezolvarea respectiv diminuarea acestei problemei. Întreabă dacă mai există astfel de 

colaborări în țară cu parteneri care să participe cu astfel de sume, precum și cum va fi gestionată 

problema dacă acest proiect de hotărâre nu va fi aprobat.  

 

   Dl Viceprimar Doroftei precizează că în municipiul Oradea a fost un ONG care a 

gestionat problema câinilor fără stăpân în perioada 1990 – 2013, spre deosebire de municipiul 

Suceava la Oradea s-a ajuns ca în anul 2013 în adăpost să fie înregistrați 300 de câini fără stăpân.  

Solicită să se precizeze motivele rezilierii contractului anterior. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că contractul anterior a fost reziliat de către 

Primăria municipiului Suceava pentru nerespectarea clauzelor contractuale de către Proanima. 

 

    Dl Viceprimar Doroftei precizează că acesta este motivul pentru care solicită din nou 

inițiatorilor să retragă proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi și repus în discuție luna viitoare 

când vor fi clarificate toate aspectele din contract, situație în care contractul poate fi încheiat și 

pentru mai mult de un an, fapt care vine în contradicție cu amendamentul propus de dl Arămescu. 

 

   Dl Arămescu consideră potrivită propunerea încheierii contractului pentru 1 an, termen în 

care se va putea apercia oportunitatea acestei colaborări. 

 

   Dl Claudiu Dumitriu precizează că reducerea termenului la 1 an dă dovadă de 

neîncredere, însă  există posibilitatea rezilierii contractului în caz de neîndeplinire a clauzelor. 

Referitor la situația de la Oradea problema s-a rezolvat treptat, cu sterilizarea tuturor câinilor din 

stradă cu retragerea controlată a câinilor și în mod natural numărul câinilor s-a redus. 

Municipalitatea se află în fața unui pas deosebit de important, în a crea un precedent prin acest 

parteneriat de succes sau a perpetua problema. Asociația nu urmărește obținerea unui profit din 

acest parteneriat dat fiind bugetul egal sau mai mare pus la dispoziție. Consideră că fără acest 

parteneriat lucrurile vor scăpa de sub control, decizia este însă a municipalității.  

    

    Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în perioada anterioară s-a gestionat problema 

câinilor fără stăpân în cadrul legal. Adăpostul de câini din Lunca Sucevei a fost modernizat de 

Primăria municipiului Suceava printr-un vot de oportunitate al Consiliului Local, acoperișurile 

cuștilor au fost montate cu sprijinul asociației din inițiativa acesteia.   

 

   Dl Barbă întreabă de câți ani se colaborează cu fundații pe această problemă a câinilor 

fără stăpân. Consideră că pentru nerezolvarea acestei probleme vină exclusivă aparține acestor 

fundații. 

 

   Dl Primar afirmă că municipalitatea colaborează concret cu Asociația „Proanimals” de 5 

ani. 
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   D-na Cocriș precizează că în ultimii 5 ani de colaborarea Primăria a contribuit cu sume de 

bani pentru utilități, iar începând cu luna decembrie și pentru o parte din mâncarea pentru câini. 

Adăpostul a funcționat în acești ani, ce excepția celor menționate mai sus, din contribuția 

Asociației Suceava Memory of Tina, însumând o medie de 10.000 euro pe lună, fapt ce poate fi 

dovedit cu documentele financiar – contabile ale asociației, însemnând plata a 7 muncitori 

necalificați care gestionează o medie de 1.000 de câini pe lună, a unei persoane care se ocupă de 

adopții și promovează câinii din adăpost și cei 3 medici veterinari care au obligația să sterilizeze, 

microcipeze, deparaziteze și trateze toți câinii care intră în adăpost. Cu excepția campaniilor 

anunțate, fără a se percepe vreun cost, medicii au sterilizat câinii sau pisicile cetățenilor 

municipiului Suceava care au solicitat acest acest lucru.  Atrage atenția asupra faptului că 

strângerea câinilor nu se face potrivit prevederilor legale cu tranchilizante și de echipaje însoțite 

de un medic veterinar, acesta este motivul pentru care nu se prind câinii de talie mare și cei 

agresivi. Întreabă ce se va întâmpla cu activitatea și angajații dacă acest proiect de hotărâre nu va 

fi aprobat. 

 

   Dl Primar precizează că problema care se pune nu este cea a contribuției financiare a 

părții germane, soluția este colaborarea cu această asociație pentru a se rezolva această gestionare 

a câinilor fără stăpân. Problema reală a Primăriei este că nu pot fi făcute angajări, nu pot fi 

autorizați farmaciști, medici.  

Municipalitatea are strategie aprobată și a consultat populația prin asociațiile de proprietari.  

 

   Dl Claudiu Dumitriu precizează că faptul că asociația nu a reușit să gestioneze situația 

câinilor fără stăpân denotă faptul că este necesară o colaborare cu municipalitatea pe o strategie 

comună și bazându-se pe logistica, strategia și experiența asociaței. 

 

   Se supune la vot amendamentul propus de dl Arămescu, respectiv termenul 

contractului să fie 1 an: 

   VOT: DA - 10  

                       NU - 5 

                      ABȚ- 6 

   Amendamentul nu a trecut.  
 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 8 

                     ABȚ- 13 

      

   Hotărârea nu a fost adoptată. 

  

   Pauză. 

   Se reiau lucrările ședinței. 
 

 

PUNCTUL 3 – Ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind acordarea 

dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului 

Suceava, situată în Suceava, str. 22 Decembrie nr. 27 proprietarului construcțiilor 

amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. Medical Tehnologie Transfer S.R.L. 

Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Anunță prezența în sală a reprezentantului S.C. 

Medical Tehnologie Transfer S.R.L. dl Rozopol, care solicită acest contract de superficie având 

un proiect european în derulare în relație cu banca. 

Consideră necesară deblocarea acordării dreptului de superificie pentru a nu îngreuna activitatea 

agenților economici și ca municipalitatea să încaseze sumele datorate. 

       

    Dl Roibu precizează că s-a opus proiectelor de hotărâre privind acordarea dreptului de 

superficie deoarece consideră că încalcă Legea nr. 215/2001, în calitate de președinte al Comisiei 

de urbanism s-a adresat pe această temă și Instituției Prefectului care a realizat o documentație ce 

a fost transmisă Ministerului de interne pentru a se pronunța pe acest tip de speță. Menționează că 

până la pronunțarea Ministerului se va abține de la a vota acest tip de proiecte de hotărâre. 

 

   Dl Primar menționează că susține acest proiect de hotărâre care are viza de legalitate a d-

lui Secretar, de un an și jumătate trenează această problemă și Primăria nu încasează sumele 

datorate. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 20 

     ABȚ - 1 
 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

   Dl Barbă menționează că la ședința anterioară s-a convenit că există o posibilitate ca 

aceste superficii să fie aprobate fără niciun fel de discuții în Consiliul Local și întreabă dacă nu 

consideră oportună realizarea unui Regulament cu prevederile legale și procedura de urmat. 

 

   Dl Secretar invită să fie consultate site-urile primăriilor din țară pentru a constata că se 

acordă drept de superficie. 

 

   Dl Mocanu precizează referitor la superficii faptul că temeiul legal îl constiutie art. 693 -. 

702 din Codul Civil. 

 

 

PUNCTUL 16 – Ordinea de zi inițială - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a 

două parcele de teren și a unui spațiu aparținând domeniului public al municipiului 

Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Aceste spații deservesc atât profesorii cât și 

elevii, un avantaj îl constituie faptul că elevii nu sunt nevoiți să iasă în pauze din incinta școlii, iar 

Primăria încasează chiria aferenă. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   D-na Cocriș susține acest proiect de hotărâre, consideră că fiecare unitate de învățământ 

ar trebui să aibă un astfel de spațiu pentru ca elevii să nu părăsească incinta școlii. Solicită ca și 

elevii și profesorii de la Colegiul Național „Petru Rareș” să beneficieze de un sapațiu în incintă și 

amintește că în vecinătatea colegiului este o unitate în care se comercializează și băuturi alcoolice. 
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   Dl Prorociuc întreabă doamnele director de la Școala nr. 3 și Colegiul Național „Petru 

Rareș” dacă pe perioada vacanței de vară copiii vor avea liber acces pe terenurile de sport.  

 

   Dl Grosar susține realizarea acestor chioșcuri cu propunerea ca în aceste spații să se 

comercializeze alimente sănătoase. 

 

   D-na Director Apetrei – Școala gimnazială nr. 3 – menționează că aceste chioșcuri 

funcționează fără contract și că este a treia dată când este respinsă intrarea în legalitate. Prezintă 

pericolul de accidentare și îmbolnăvire al copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani ai școlii dacă 

ar ieși din școală. Asociația „Părinții sprijină educația” solicită un chioșc alimentar eventual cu 

covrigei și apă în incinta școlii de unde copiii să se poată aproviziona pentru zilele mai lungi. 

Accesul copiilor în curtea școlii a fost tot timpul permis, este permis și în acest moment, singura 

problemă este că terenul se află în incinta școlii și necesită trecerea prin clădirea școlii. Copiii pot 

intra pe teren cu condiția ca școala să fie deschisă. 

 

   Dl Barbă solicită preluarea ideii d-nei director referitoare la comercializarea în aceste 

spații a covrigilor și a apei precum și propunerea ca contractul să se încheie pe o perioadă de un 

an cu posibilitate de prelungire.   

 

   Dl Monacu consideră că această situație trebuie deblocată, școlile sunt în măsură să-și 

gestioneze problemele în funcție de interesele copiilor. 

 

   Dl Primar precizează că contractul este încheiat pentru un an de zile cu posibilitatea de 

prelungire, completează proiectul de hotărâre cu mențiunea că spaţiile comerciale au caracter 

provizoriu pe o perioadă de 1 an. Sugerează d-nei Dungeanu să vină cu solicitare din partea 

Colegiului Național „Petru Rareș”. 

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 21 

  

   Hotărârea a fost adoptată. 
 

   D-na Dungeanu - Director – Colegiul Național „Petru Rareș” menționează că în această 

vară terenul de sport va fi deschis. 

 

 

PUNCTUL 2  - Ordinea de zi siuplimentară - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

realizării obiectivului de investiții „Terenuri de sport în municipiul Suceava” - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 21 

  

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

   Dl Cîrlan și dl Vornicu solicită să fie învoiți: 
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   VOT: DA, unanimitate  - Sunt prezenți 19 consilieri locali 

 

 

PUNCTUL 3 – Ordinea de zi inițială - Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de 

la bugetul local al Municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de 

finanțări nerambursabile pe anul 2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Dl Barbă aduce în discuție problema echipei de handbal care a retrogradat, face un apel 

pentru găsirea unei soluții astfel încât lucrurile să revină la normal la echipă, respectiv în prima 

ligă națională pentru că există potențial, jucători tineri care au dobândit experiența necesară pe 

perioada ultimului campionat. Întreabă dacă municipalitatea a prevăzut sume de bani ca să fie 

alocate echipei de handbal. 

 

   Dl Primar precizează că lipsa de finanțare a echipei se datorează exclusiv al clubului 

universității, pe rolul instanței de judecată este un proces în acest sens. Municipalitatea a prevăzut 

suma de 5 miliarde de lei pentru anul 2015 din care 2 miliarde au fost deja alocate echipei de 

handbal. 

 

   Dl Grosar susține activitatea sportivă la nivelul municipiului Suceava însă performanța 

presupune sprijin și viziune pentru următorii ani. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 18 

                       ABȚ - 1 

  

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația 

Polițiștilor Locali Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

 

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 18 

                       ABȚ - 1 

  

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația 

Județeană de Fotbal Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

 

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 
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   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 18 

                       ABȚ - 1 

  

   Hotărârea a fost adoptată. 
 

  

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind organizarea „Zilelor Municipiului Suceava” în 

perioada 24 – 28 iunie 2015 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

 

 

          Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. În urma discuțiilor purtate cu domnii viceprimari 

s-a ajuns la decizia ca această sărbătoare a orașului să aibă loc în perioada 24 – 28 iunie, iar 

suma alocată de municipalitate în vederea organizării acesteia este de 100.000 lei, suma reală nu 

cea publicată în presă. Suma este dublă față de cea a anului trecut pentru că sunt 5 zile de 

sărbătoare față de 2 zile anul trecut.  

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

   Dl Barbă propune ca printre evenimentele organizate să fie amplasată și statuii lui Petru 

Mușat în centrul Sucevei. 

 

   Dl Primar precizează faptul că s-a organizat o licitație, nu s-a prezentat nimeni, ca urmare 

s-a decis montarea pe soclu cu efortul Primăriei însă după sistematizarea pe verticală.    

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 19 

 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. „ 

Iulius Mall” Suceava, în vederea susținerii manifestărilor cultural – artistice care se vor 

desfășura cu ocazia Zilelor Sucevei, în Municipiul Suceava, în parcarea Iulius Mall - 

inițiator Primarul municipiului Suceava;  

 

           Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, iar în calitate de inițaitor face o completare, 

respectiv în art. 2 să se prevadă perioada desfășurării „Zilelor Sucevei” este 24 – 28 iunie 2015.  

 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

Consola d-lui Prorociuc nu funcționează și votează de la consola d-lui Cîrlan 

Se reia votul: 

    VOT: DA – 19 
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   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan 

Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui centru 

comercial, amenajare acces, alei carosabile și pietonale și împrejmuire, pe teren 

proprietate privată în suprafață totală de 7.227 mp, situat în intravilanul municipiului 

Suceava, str. Calea Unirii – Solicitant: S.C. Ambro S.A. - iniţiatori Primarul municipiului 

Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

 

      Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Mulțumește investitorilor pentru prezența în 

municipiul Suceava.  

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Dl Viceprimar Harșovschi menționează că municipalitatea susține investițiile private, 

zona este însă una foarte aglomerată, propune realizarea unei noi sistematizări rutiere în așa fel 

încât să se reducă blocajele din zonă, propunerea concretă este amenajarea de treceri pentru 

pietoni supraterane pentru a asigura traficul necontenit al pietonilor și fluidificarea traficului 

rutier.  

 

  Dl Primar susține propunerea d-lui Viceprimar Harșovschi. 

 

  Dl Roibu solicită ca și în zona Pieței Centrale să fie amenajate astfel de treceri 

supraterane, precum și amenajarea unei benzi de selecție pe partea dreaptă. 

 

  Dl Primar precizează că va fi analizată propunerea d-lui Roibu. 

 

  Dl Barbă întreabă care sunt reacțiile referitoare la PUZ – ul publicat dezbaterii publice. 

 

  Dl Viceprimar Harșovschi precizează că exită un proiect complex de modernizare a  

parcarea din zona Pieței Centrale care include și trecerile de pietoni. 

 

  D-na Cocriș consideră că ideea amenajării de treceri pentru pietoni supraterane  trebuie 

exclusă, acestea sunt oportune doar dacă sunt realizate cu scări rulante pentru a permite și 

accesul persoanelor cu dizabilități, soluția o constituie trecerile pentru pietoni subterane 

amenajate corespunzător pentru accesul tuturor persoanelor, investitorul poate veni cu soluții în 

acest sens. 

 

           Dl Viceprimar Harșovschi menționează că spacialiștii în domeniu au propus această 

soluție care va perimte accesul tuturor persoanelor. Mai este luată în calcul și posibilitatea 

reamenajării trecerii de pietoni subterane din zona Carrefour care în prezent nu este operațională. 

 

  Dl Primar precizează că fluidizarea traficului este sarcina Primăriei nu a investitorului. 

    

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 19 

 

   Hotărârea a fost adoptată. 
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Dl Monacu solicită să fie învoit: 

   VOT: DA, unanimitate  - Sunt prezenți 18 consilieri locali 

 

 

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind 

atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - 

inițiator Primarul municipiului Suceava;  

 

      Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. În calitate de inițiator face o completare a 

Anexei 4 cu încă două suprafețe de teren anexată la prezenta mapă.  

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 17 

                      ABȚ - 1 

 

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a unui teren în 

suprafață de 493 mp, situat în Suceava, str. Universității - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

 

       Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, este o corectare în acte a unei suprafețe dată 

gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava.  

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA – 15 

                      ABȚ - 3 

 

   Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind reglementarea condițiilor în care se realizează 

accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Suceava în scopul instalării, 

întreținerii, înlocuirii și mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de 

infrastructură necesare susținerii acestora - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 

Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Ovidiu Doroftei; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, s-a realizat clarificarea partrimonială cu S.C. 

TPL S.A., iar condițiile de autorizare sunt cele din proiectul de hotărâre aplicabile pentru toți 

stâlpii. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
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    VOT: DA – 14 

                      ABȚ - 4 

 

   Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unei parcele de 

teren pentru amplasarea unui post de transformare în vederea alimentării cu energie 

electrică a Cinema Modern – Centrul Cultural al Municipiului Suceava - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   VOT: DA – 18 

                      

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitație publică a unei 

parcele de teren situate în Suceava, str. 22 Decembrie nr. 109, în vederea extinderii locuinței 

sociale cu o anexă - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

 Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. În calitate de iniţiator face o completare, 

respectiv, introducerea Art. 3 cu următorul conținut: „Lucrările de investiții realizate de chiriașul 

investitor vor fi predate Municipiului Suceava”. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

    VOT: DA –  7 

                      NU -   4 

                      ABȚ - 7 

 

   Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele 

de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Victoriei nr. 20, 

în vederea amenajării unui spațiu de garare pentru moped (vehicul pentru o persoană cu 

handicap grav neuromotor)  - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. În calitate de iniţiator 

face o modificare, respectiv este solicitată concesionarea în vederea extinderii unui spațiu de 

garare pentru moped. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   VOT: DA – 18 

                      

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele 

de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Baladei nr. 9, în 

vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   VOT: DA – 16 

                      ABȚ - 2 

                       

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele 

de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Calea Unirii nr. 

88, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   VOT: DA – 15 

                      ABȚ - 3 

                       

   Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără 

licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată 

în Suceava, str. Avântului nr. 1, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   VOT: DA – 18 
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   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de 

personal și a statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava precum și a 

numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția de Ecologizare - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   VOT: DA – 18 

                                             

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de 

Administrator de Imobil doamnei Știr Nicoleta - iniţiatori Primarul municipiului Suceava 

dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 
 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

   VOT: DA – 18 

                                             

   Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 24 Adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 4826/C.Ar./24.04.2015 

înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.029/28.04.2015; 

 

  Dl Primar prezintă  Adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava. Menționează că S.C. 

Rosal poate să participe la licitație, aceștia au fost chemați la negociere însă au refuzat . 

 

   Comisiile de specialitate aviz favorabil, Comisia de tineret – discuții în plen. 

 

   Se supune la vot punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate 

anexat la prezenta Adresă, respectiv menținerea în vigoare a hotărârii Consiliului Local: 

   VOT: DA - 12 

                      ABȚ -6 

   Consiliul Local și-a însușit punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de 

specialitate. 

 

 

PUNCTUL 25 Adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr. 5576/30/2/06.05.2015 

înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 112/15.05.2015; 
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  Dl Primar prezintă  Adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava.  

 

   Comisiile de specialitate - aviz favorabil, Comisia de tineret – discuții în plen. 

 

   Se supune la vot punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate 

anexat la prezenta Adresă: 

   VOT: DA - 9 

                      ABȚ -9 

   Consiliul Local nu și-a însușit punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de 

specialitate. 

 

 

PUNCTUL 26 Plângerea prealabilă a S.C. Rosal Grup S.A. nr. 22.388/04.05.2015 

înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 13.515/04.05.2015; 

 

  Dl Primar prezintă Plângerea prealabilă a S.C. Rosal Grup S.A.  

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil, Comisia de tineret – discuții în plen. 

 

   Se supune la vot punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate 

anexat la prezenta Plângere: 

   VOT: DA - 9 

                      ABȚ -9 

   Consiliul Local nu și-a însușit punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de 

specialitate. 

 

 

PUNCTUL 27 Diverse.  

 

   27.1 Dl Primar propune ca ședința ordinară a lunii iunie să aibă loc în data de 18.06.2015. 

  

   Se supune la vot propunerea 

   Se votează prin ridicarea mâinii: 

   VOT: DA, unanimitate 

 

   Ședința ordinară a lunii iunie va fi în data de 18.06.2015. 

 

   27.2 Dl Barbă întreabă dacă s-au realizate demersurile pentru preluarea spațiului necesar 

amenajării unei grădinițe în Cartierul Obcini. Ridică problema necesității implicării Poliției 

Locale pentru a evita infracțiuni ca tâlhării, înșelăciuni la birourile de schimb valutar, etc. 

 

   Dl Viceprimar Harșovschi precizează că pentru a se evita săvârșirea de infracțiuni este 

necesară intervenția Poliției Locale dar și a altor instituții ale statului, respectiv Poliția 

municipiului Suceava, Inspectoratul Județean de Poliție, Jandarmeria, etc. 

 

   Dl Primar precizează referitor la întrebarea d-lui Barbă faptul că s-a primit un răspuns 

negativ din partea Ministerului Mediului.   
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   Dl Arămescu declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 28 mai 2015 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      SECRETAR MUNICIPIU 

             ADRIAN ARĂMESCU                                                                   Jr. IOAN CIUTAC      
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                      

ÎNTOCMIT                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                          

ANCUŢA GRĂMADĂ    
 


