
 
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 25 august 2011 

 
 

Dl. Barabas ,preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2277/19.08.2011 pentru 
data de 25.08.2011, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi 
informează că sunt prezenţi 20 de consilieri locali , lipsind motivat : d-na Petcu Aurelia, d-na 
Sandulescu Monica si dl. Cretu Cristian. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar 
Lucian Harsovschi , dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, , d-na Cerasela Prelipceanu- director 
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,dl. Mihai Jitariuc-director directia patrimoniu, d-na 
Xenia Bondor –sef Serviciu urbanism,d-na Catargiu Camelia sef Serviciu patrimoniu,  dl Paul Iftimie-
sef serviciu contencios administrativ , juridic , Dan Dura –sef Serviciu integrare europeana si strategii 
de dezvoltare , din partea  mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. 
Valentin Adomnicăi - Crai Nou , Dan Pricope-Obiectiv de Suceava; 

 
Se supune la vot ordinea de zi a sedintei : 

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava  ce a 
avut loc in data de 28 iulie 2011 . 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru 
anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotarare privind alocarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al 
Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

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

5. Proiect de hotarare privind virarea unor sume in cadrul „ Bugetului institutiilor publice 
si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii „ pentru anul 2011-
initiator Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotarare privind alocarea resurselor financiare pentru consultanti si pentru 
proiectele pentru care se solicita finantare , sub rezerva selectarii candidaturii, in cadrul 
Programului de Cooperare Elvetiano-Român vizand reducerea disparitatilor economice 
si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, Obiectivul 1, Aria de concentrare 4-“ 
Imbunatatirea mediului inconjurator “-initiator Primarul municipiului Suceava  

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Angajamentului de sustinere a parcurgerii 
etapelor de implementare a Programului de Cooperare Elvetiano-Român vizand 
reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene , Obiectivul 1, 
Aria de concentrare 4-“ Imbunatatirea mediului inconjurator “ –initiator Primarul 
municipiului Suceava  

8. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu-solicitant Zettel Iohann-Petrica-initiator Primarul municipiului Suceava  
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9. Proiect de hotarare privind schimbul de teren , in suprafata de 400 mp-teren apartinand 
domeniului privat al municipiului Suceava , cu suprafata de 600 mp-proprietatea fam. 
Gontaru Nicolai si Otilia-initiator Primarul municipiului Suceava  

10. Proiect de hotarare privind preluarea de catre municipiul Suceava a unor bunuri mobile 
si imobile ce apartin domeniului public al municipiului Suceava si concesionate catre 
SC ACET SA –Statia de Tratare a Apei Dragomirna-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

11. Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei SC „ 
ETIS „ SRL , constand in parcela de teren in suprafata de 434 mp situata in Suceava , 
B-dul Sofia Vicoveanca ( Zona Metro )-initiator Primarul municipiului Suceava  

12. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei parcele de 
teren in suprafata de 85 mp catre Asociatia Judeteana de Fotbal Suceava –initiator 
Primarul municipiului Suceava  

13. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv „ 
Sport Style„-initiator Primarul municipiului Suceava  

14. Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri 
imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile 
ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava ,cu modificarile si completarile 
ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava  

15. Proiect de hotarare privind concesionarea si stabilirea pretului pentru concesionarea 
fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava in vederea 
extinderii unor spatii de locuit prin construirea unor balcoane si amenajarea unor alei 
de acces-initiator Primarul municipiului Suceava  

16. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului 
Suceava „ , domnilor Jauca Alecsandru, Panzariu Vasile, Nichiforeanu Aurel , Toma 
Filaret, Marza C. Mihai-initiator Primarul municipiului Suceava  

17. Proiect de hotarare privind transformarea unui post in statul de functii al Directiei de 
Asistenta Sociala-initiator Primarul municipiului Suceava  

18. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 278/25.11.2011 privind 
desemnarea reprezentantilor in Consiliile de Administratie ale centrelor bugetare din 
invatamantul preuniversitar de stat –initiator Primarul municipiului Suceava  

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al 
municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  

20. Diverse. 
 
 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentara. 
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea comasarii centrului bugetar Seminarul Teologic 

Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei „ cu Colegiul National „Stefan cel Mare”-initiator 
Primarul municipiului Suceava  

2. Proiect de hotarare privind completarea prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 
108/26 mai 2011 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in vederea 
asigurarii fondurilor necesare pre-finantarii si /sau co-finantarii proiectelor care vor fi 
realizate din fonduri europene-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
VOT : Da-19 voturi 

      Abt-1 vot 
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Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului 
Suceava  ce a avut loc in data de 28 iulie 2011 . 
 
Toate comisiile au avizat favorabil acest punct. 
 
Se supune la vot punctul 1.  
 

VOT : Da: 19 voturi 
        Abt-1 vot 

 
Punctul 2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al municipiului 
Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : suma de 2.489.000 lei a fost achitata de catre Ministerul de Finante in contul ratei pentru 
proiectul „ Utilitati si mediul la standarde europene in judetul Suceava” . Avand in vedere ca in 
bugetul aprobat al mun. Suceava au fost asigurate sumele necesare pentru achitarea ratelor scadente, 
cat si pentru dobanzile aferente imprumutului , se propune prin acest proiect redirectionarea sumei de 
2.489.000 lei ramasa disponibila , pentru rectificarea in plus a capitolelor si subcapitolelor : 
-224.000 lei pentru subcap. „autoritati executive” 
-200.000 lei ptr. subcap. „ Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 
agrement „  
-550.000 lei pentru subcap. „alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei „ 
-200.000 lei ptr subcap. –Piata „ Alte servicii in domeniul locuintelor , serviciilor si dezvolatrii 
comunale „  
-1.000.000 lei ptr. subcap. „ Strazi „ si „ Reparatii curente”  
-315.000 lei ptr. subcap. „ Salubritate” si „ Apa , canal si salubritate „  
Ca urmare a analizei contului de executie din luna iulie primit de la Trezoreria Suceava si a 
disponibilitatilor bugetre din trim III , se propune rectificarea in minus cu suma de 280.000 lei a 
subcap. „ Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor „ 
Astfel , suma de 353.000 lei formata din 280.000 lei , rezultata in urma rectificarii in minus la subcap. 
„ Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor „ , la care se adauga suma de 73.000 lei 
rezultata in urma rectificarii in plus a veniturilor , se propune a fi utilizata astfel :  
-278.000 lei pentru rectificarea in plus a cap. „ Invatamant „ –suma ce va fi utilizata pentru efectuarea 
operatiunilor de dezinsectie si deratizare la inceputul anului scolar 2011-2012 
-20.000 lei pentru rectificarea in plus la cap. „ Invatamant” in cadrul subcap. „ Invatamant secundar 
superior” –necesari pentru deplasarea echipei de rugby a liceului la turneul din Polonia 
-40.000 lei contributie la fondul de handicap  
-15.000 lei pentru majorarea Fondului de rezerva 
Se propune o inca o rectificare bugetara pentru unitatile de invatamant astfel: 
40.000 lei in plus pentru reparatii curente la Colegiul de Informatica „ Spiru Haret” si 82.200 lei la 
sectiunea dezvoltare pentru camere video ce vor fi montate la Scoala „ Miron Costin „ nr. 11 , 
Alexandru Ioan Cuza , Colegiul Tehnic „ Petru Musat” , Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara si 
Colegiul Economic „ Dimitrie Cantemir” . Precizeaza ca aceste sume au fost solicitate de catre scoli 
in data de 19 august . 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Dontu: nu este de acord cu suma alocata cu prioritate catre S.C. Rosal S.A. si ii solicita d-lui 
primar sa se razgandeasca si acesti bani sa fie retrasi  
Dl. Primar : precizeaza ca acest lucru nu se poate intampla intrucat orasul ar ramane nesalubrizat si 
in acest context precizeaza ca la inceputul anului la fundamentarea bugetului se spera ca in luna mai a 
acestui an se va deschide groapa ecologica din localitatea Moara. Ca atare bugetul de transport a fost 
fundamentat doar pentru 5 luni de zile si crede ca este putin probabil ca pana la sfirsitul anului groapa 
ecologica se fie deschisa. 
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Dl. Dontu : propune ca proiectul de hotarare sa fie supus la vot pe cele 2 componente , respectiv , 
componenta subcapitolului 74.02.05.01-salubritate si separat restul proiectului  
 
Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Dontu  
 

VOT : Da-7 voturi 
            Nu-10 voturi 
           Abt-3 voturi 

 
Amendamentul nu a trecut. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala. 

 
 

VOT :  Da-13 voturi 
      Nu-1 vot 

            Abt-6 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
 
 

Punctul3.Proiect de hotarare privind alocarea disponibilitatilor din Fondul de 
rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator 
Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : precizeaza ca in continuare se vor cauta bani pentru acoperirea facturile care 
vin de la S.C. Rosal S.A.  
Dl. Dontu : pe aceleasi considerente prezentate la punctul anterior , domnia sa doreste sa 
faca o propunere , in sensul separarii celor 2 componete a proiectului de hotarare, respectiv 
cea de salubritate de cealalta componenta  cu caracter stiintific si cultural 
 
Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Dontu  
 

VOT : Da-7 voturi 
              Nu-11 voturi 
            Abt-5 voturi 

 
Amendamentul nu a trecut. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata. 
 

VOT : Da-13 voturi 
         Nu-2 voturi 

          Abt-5 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 4.Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile 
de cult apartinand cultelor religioase din Romania-initiator Primarul municipiului 
Suceava  
 
Dl. Primar : suma cea mai mare , respectiv 500.000 lei este acordata Manastirii „Sfinatul 
Ioan „ acolo fiind in desfasurarea lucrari de restaurare , dar si de imprejmuire. Devizul total 
este de 1.500.000 lei , dar este bine ca macar 40 % din suma totala sa fie alocata acestui 
locas de cult , in contextul in care „Manastirea Sfintul Ioan” este emblema municipiului . O 
alta suma de 30.000 lei este alocata Bisericii Romano Catolice  si 20.000 lei unei bisericii 
care se construieste in cartierul Burdujeni „ Sfintii Imparati Constantin si Elena „ 

 
            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. 
 
 
 

 
Punctul 5.Proiect de hotarare privind virarea unor sume in cadrul „ Bugetului 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii „ 
pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava  
 

 
 

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

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 6.Proiect de hotarare privind alocarea resurselor financiare pentru 
consultanti si pentru proiectele pentru care se solicita finantare , sub rezerva 
selectarii candidaturii, in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Român vizand 
reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, 
Obiectivul 1, Aria de concentrare 4-“ Imbunatatirea mediului inconjurator “-initiator 
Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : precizeaza ca si proiectetul de la punctul 7 face referire la acelasi lucru, fiind vorba 
despre un fond de 37.000.000 £ pentru o colaborare romano-elvetiana in cadrul programului de 
cooperare cu Uniuniea Europeana, unde se promoveaza si se aproba 10 proiecte si pot beneficia 
doar 4 orase din Romania , municipiul Suceava fiind eligibil pentru accesarea acestor proiecte .A 
fost trimisa o scrisoare de intentie prin care se face cunoscuta dorinta de a accesa aceste fonduri , 
obiectivele care pot fi accesate referindu-se la reabilitarea  termica in domeniul public, 
termoficare, furnizare de energie, iluminat public, transport public , planificare urbana .precizeaza 
ca va merge pe 3 proiecte: 
- in domeniul reabilitarii termice publice ( Primaria municipiului Suceava)   
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- un alt proiect ar fi cel care vizeaza incalzirea bazarului municipiului Suceava  
- gasirea altor sume pentru iluminatul public  

Mentioneaza ca se selecteaza cate un oras din fiecare regiune , iar pentru depunerea dosarelor este 
necesara aprobarea acestor proiecte de hotarare. 
In situatia in care municipiul Suceava va fi selectat se va solicita Consiliului Local aprobarea 
definitive a acestor proiecte, aprobarea din acesta sedinta fiind una de principiu. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Dontu: sesizeaza ca in proiectul de hotarare nu se specifica coantumul resurselor financiare 
Dl. Primar : precizeaza ca bugetul total este de 50.000 euro din care 15 % trebuie asigurat de 
Consiliul Local si 85 % de catre partea elevetiana in contextual in care municipiul Suceava va fi 
selectat, iar in situatia in care municipiul Suceava va fi selectat se va face aceasta rectificare bugetara. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
           Abt-3 voturi  

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 7.Proiect de hotarare privind aprobarea Angajamentului de sustinere a 
parcurgerii etapelor de implementare a Programului de Cooperare Elvetiano-Român 
vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene , 
Obiectivul 1, Aria de concentrare 4-“ Imbunatatirea mediului inconjurator “ –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. 
 
 

Punctul 8.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu-solicitant Zettel Iohann-Petrica-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

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

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 9.Proiect de hotarare privind schimbul de teren , in suprafata de 400 mp-teren 
apartinand domeniului privat al municipiului Suceava , cu suprafata de 600 mp-
proprietatea fam. Gontaru Nicolai si Otilia-initiator Primarul municipiului Suceava  
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Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre un teren afectat de lucrarile din proiectul ISPA , in sensul 
ca unul din nodurile de canalizare din zona strazii Eroilor este situat pe terenul fam. Gontaru 
 
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. 
 
 
Punctul 10.Proiect de hotarare privind preluarea de catre municipiul Suceava a unor 
bunuri mobile si imobile ce apartin domeniului public al municipiului Suceava si 
concesionate catre SC ACET SA –Statia de Tratare a Apei Dragomirna-initiator 
Primarul municipiului Suceava  
 

Dl. Primar : precizeaza ca S.C. A.C.E.T.S.A. nu mai are nevoie de  statia de tratare a apei 
Dragomirna si ca atare aceasta va fi transferata inapoi municipiului incercandu-se gasirea unei 
solutii pentru viitor in vederea utilizarii acesteia . 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 11.Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a 
donatiei SC „ ETIS „ SRL , constand in parcela de teren in suprafata de 434 mp situata 
in Suceava , B-dul Sofia Vicoveanca ( Zona Metro )-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

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

VOT : Da-18 voturi 
      Nu-1 vot 

        Abt-1 vot 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 12.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei 
parcele de teren in suprafata de 85 mp catre Asociatia Judeteana de Fotbal Suceava –
initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : conform prevederilor Legii nr. 69/2000 municipiul are obligatia de a atribui o 
suprafata de teren cu titlu de folosinta gratuita  
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 13.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul 
Sportiv „ Sport Style„-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. Casu : sesizeaza o neconcordanta intre proiectul de hotare si expunerea de motive in ceea ce 
priveste suma de bani  si solicita corectarea greseli acolo unde este cazul  
Dl. Primar : precizeaza ca suma corecta este cea din proiectul de hotarare , respectiv 30.000 lei  
 

Punctul 14.Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si 
eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind 
atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava ,cu 
modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
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. 
 

Punctul 15.Proiect de hotarare privind concesionarea si stabilirea pretului pentru 
concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul 
Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit prin construirea unor 
balcoane si amenajarea unor alei de acces-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. 
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Punctul 16.Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al 
municipiului Suceava „ , domnilor Jauca Alecsandru, Panzariu Vasile, Nichiforeanu 
Aurel , Toma Filaret, Marza C. Mihai-initiator Primarul municipiului Suceava  
 

Dl. Primar : precizeaza ca nominalizarea domnilor propusi pentru conferirea acestui 
titlu a fost facuta de Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania si propune 
completarea listei cu dl. Hariton Mircea , ca urmarea a unei adrese primite in cursul  
acestei zile din partea acesleiasi asociatii  
 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 
Dl. Casu : intreaba daca toti cei mentionati in proiect sunt fosti detinuti politici  
Dl. Primar : precizeaza ca toti cetatenii propusi pentru conferirea titului de “ Cetateanu de Onoare 
“ au fost detinuti politici  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-18 voturi 
            Abt-2 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 17.Proiect de hotarare privind transformarea unui post in statul de 
functii al Directiei de Asistenta Sociala-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. 
 

Punctul 18.Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 278/25.11.2011 
privind desemnarea reprezentantilor in Consiliile de Administratie ale centrelor 
bugetare din invatamantul preuniversitar de stat –initiator Primarul municipiului 
Suceava  

Dl. Primar : mentioneaza ca proiectul de hotarare propune un schimb in Consiliile de 
adiministratie din care fac parte domnii Casu Cornel si Vornicu Corneliu 
 

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

VOT : Da-8 voturi 
            Nu-6 voturi 

              Abt-6 voturi 
 

Hotararea nu a fost adoptata. 
 

Punctul 19.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta 
Publica al municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  
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Dl. Primar : mentioneaza ca in conformitate cu legislatia in vigoare trebuie adoptat 
acest Plan  de Ordine si Siguranta Publica . Totodata domnia sa precizeaza ca resursele 
umane necesare pentru Politia Locala sunt insuficiente fiind necesare inca 40 de 
posturi , pentru o buna desfasurare a activitatii. 
 
 

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

VOT : Da-19 voturi 
             Abt-1 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 1.Proiect de hotarare privind aprobarea comasarii centrului bugetar Seminarul 
Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei „ de catre Colegiul National „Stefan cel 
Mare”-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : Precizeaza ca Inspectoratul Scolar , in conformitate cu noua metodologie de calcul 
dupa numarul de elevi elaborata de catre Ministerul Invatamantului ,a luat decizia comasarii 
Seminarului Teologic Liceal Ordodox „ Mitropolitul Dosoftei” cu  Colegiul National „Stefan cel 
Mare” 
 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 
 
Dl.Iordache : propune modificarea titlului in sensul inlocuirii „ ....de catre Colegiul National ...” 
cu „ ......cu Colegiul National.....” 
Dl. Primar : precizeaza ca titlul proiectul de hotarare este in conformitate cu Ordinul emis de 
Ministrul invatamantului 
 
 

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

VOT : Da-20 voturi 
              
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 2.Proiect de hotarare privind completarea prevederilor Hotararii Consiliului 
Local nr. 108/26 mai 2011 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in 
vederea asigurarii fondurilor necesare pre-finantarii si /sau co-finantarii proiectelor care 
vor fi realizate din fonduri europene-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : precizeaza ca este nevoie de 2 consilieri locali care in urmatoarea perioada de timp 
vor fi in localitate pentru a face parte din comisia pentru aprobarea unei finantari rambursabile in 
vederea asigurarii fondurilor necesare pre-finantarii si /sau co-finantarii proiectelor care vor fi 
realizate din fonduri europene  
 
Dl. Barabas : ii propune pe d-nii Ursu Cristin si pe dl. Onofrei Gheorghe 
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Dl. Dontu : mentioneaza ca este dispus sa voteze acest proiect de hotarare in conditiile in care 
dl. primar recunoaste  „ca prin micsorarea prefinantarilor , Guvernul Romaniei a luat o masura 
proasta in ceea ce inseamna absorbtia fondurilor europene „ 
Dl. Primar : este de acord ca este mai greu 
 
Se supune la vot numirea d-lui Ursu in comisia mentionata mai sus 
 

VOT : Da-14 voturi 
           Abt-6 voturi 

 
Se supune la vot numirea d-lui Onofrei in comisia mentionata mai sus 
 
 

VOT : Da-16 voturi 
       Nu-1 vot  

            Abt-3 voturi 
 

Se supune la vot proiectul de hotarare in totalitate , cu completarea comisiei din care fac 
parte cei doi consilieri locali votati 
 

VOT : Da-18 voturi 
      Nu-1 vot 

        Abt-1 vot 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
DIVERSE  
 
Dl Casu : pentru proiectul de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor in Consiliile de 
administratie ale centrelor bugetare din invatamantul preuniversitar de stat , care va fi pus in 
discutie intr-o viitoare sedinta a Consiliul Local , domnia sa anunta ca nu doreste sa faca parte 
din C.A. de la Scoala gen. nr. 3 si renunta si la locul pe care il detine in acest moment la Liceul 
cu program sportiv  
Dl. Primar : se vor completa Consiliile de Administratie ale centrelor bugetare in baza noii Legi 
a invatamantului  
 
Dl. Barabas, presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor 
prezenti pentru participare. 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         SECRETAR MUNICIPIU 
     VASILE BARABAS                                                                         JR. CIUTAC IOAN 
 
 

INTOCMIT  
ROMEGA DELIA 
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