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Dl. Harşovschi – preşedintele de şedinţă  declară deschise lucrările şedinţei  extraordinare a 
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  convocată  în  baza  Dispoziţiei  Primarului  nr. 
1546/10.05.2011  pentru  data  de  11.05.2011,  ora  10.00 în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  Local  al 
municipiului  Suceava  şi  informează  că  sunt  prezenţi  21  consilieri  locali,  dl.  Onofrei  Răileanu 
Gheoghe lipseşte motivat iar d-na Ionescu a întârziat.

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar  
Lucian  Harşovschi,  dl.  Secretar  al  municipiului  Ioan  Ciutac,  d-na  Amariei  Ileana  –  şef  Serviciu 
autorizarea, corp control comercial, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios, administrativ, juridic,  
d-na  Bujorean  Violeta  –  şef  Serviciu  acte  administrative,  relaţii  publice,  circulaţia  şi  păstrarea 
documentelor, dl. Petruc Gabriel – Şef Biroul autoritatea locală de autorizare transport, din partea  
mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai  
Nou , d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iaşi, dl. Dan Pricope – Obiectiv de Suceava.

Dl.Harşovschi, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei:
1. Raport  de  evaluare  nr.58/11.05.2011  privind  atribuirea  în  gestiune  delegată  a 

serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate în 
municipiul Suceava.

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 
transport  public  local  complementar  de  persoane prin curse regulate  în  municipiul 
Suceava  –  iniţiatori  Primarul  municipiului  Suceava  şi  Viceprimarul  municipiului 
Suceava Lucian Harşovschi.

Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 20 voturi

      Abţ- 1 vot
 

Punctul  1. Raport  de  evaluare  nr.58/11.05.2011  privind  atribuirea  în  gestiune 
delegată a serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse 
regulate în municipiul Suceava.

Dl.Primar:  Aşa  cum  am  mai  spus  ne-am  fi  dorit  să  nu  mai  avem  transport  public 
complementar dar din păcate din cauza situaţiei financiare şi a crizei economice nu am reuşit 
să reînnoim parcul de mic gabarit la Societatea de Transport Public Local. Am redus numărul 
de maşini de la 40 la 20, aşa cum prevede legea şi sunt nişte termene care trebuie respectate 
astfel  încât până la data  de 1 iunie să putem să încheiem aceste contracte  pentru a putea 
beneficia în continuare de transport public complementar. 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul de evaluare.

Se supune la vot raportul de evaluare.
VOT : Da - 20 voturi

      Abţ- 1 vot
 Raportul de evaluare a fost aprobat.
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Punctul.2.  Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  contractelor  de  delegare  a 
gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  complementar  de  persoane  prin  curse 
regulate  în  municipiul  Suceava  –  iniţiatori  Primarul  municipiului  Suceava  şi 
Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.

Dl.Primar: Vreau să mulţumesc în mod deosebit consilierilor care au participat la licitaţie care a fost 
corectă şi transparentă.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Iordache: Aş  dori  să  abordez  un  singur  aspect.  În  traseele  care  au  fost  stabilite  pentru  acest  
transport complementar ar fi trebuit să cuprindem şi partea marginală a oraşului Suceava către Şcheia, 
respectiv str.Morii şi casele care sunt în zona Suceava – Şcheia. Spun acest lucru în perspectiva în care 
sunt o mulţime de elevi care au reşedinţa în zona respectivă şi nu pot ajunge la timp la ore datorită  
lipsei mijloacelor de transport. Cred că ar fi trebuit făcut un efort din partea celor care au făcut traseele 
şi mai ales din partea celor care vor deservi aceste trasee, chiar dacă nu este foarte economic, ca şi acei  
copii să ajungă la şcoală în timp util. Ştiu că există şi speculaţia conform căreia părinţii copiilor nu 
sunt plătitori de taxe şi impozite la primăria municipiului Suceava dar cred că trebuie să le asigurăm 
înainte de toate dreptul la învăţătură acestor copii.
Dl.Primar: În mare parte aţi  dat  d-voastră răspunsul.  Nu este vorba de speculaţii  ci  de legalitate  
deoarece noi nu putem să asigurăm transportul la alte localităţi, pentru acest lucru fiind necesare avize 
pentru transport interjudeţean. Este o variantă pe care trebuie să o înţeleagă în primul rând cei de la  
comuna Şcheia, noi având acel proiect  de asociere privind zona metropolitană. Această licitaţie se 
referă la municipiul Suceava însă această problemă se poate rezolva dacă cei de la comuna Şcheia dau 
dovadă de bunăvoinţă.

Se anunţă prezenţa d-nei Cristina Ionescu. 

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

       Abţ- 1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Harşovschi, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor prezenţi 
pentru participare.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR MUNICIPIU
           HARŞOVSCHI LUCIAN                                                               JR. CIUTAC IOAN

                                                                                                                  ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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