
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 30 iunie 2011 

 
 

Dl. Harsovschi– preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
1901/24.06.2010 pentru data de 30.06.2011, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 20 de consilieri locali, lipsind motivat dl. Barba 
Neculai, d-na Petcu Aurelia.si dl. Mocanu Vasile. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar 
Lucian Harsovschi , dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na Elisabeta Vaideanu-director 
Directia buget , dl. Jitariuc Mihail-director Directia patrimoniu,d-na Camelia Damian-sef Serviciu 
patrimoniu,d-na Bujorean Violeta –sef serviciu acte administrative, relatii publice, circulatia si 
pastrarea documentelor , dl Paul Iftimie-sef serviciu contencios administrativ , juridic din partea  
mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai 
Nou   
 
Dl. Harsovschi  , presedintele de sedinta  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 26 mai 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 asocierea intre Municipiul Suceava si Complexul Muzeal 
Bucovina Suceava-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 modificarea tarifelor pentru transportul public local de 
calatori-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava 
Lucian Harsovschi 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti 
obiectivului de investitii „ Utilitati la uzina de apa din Suceava-„ –initiator Primarul 
municipiului Suceava 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal 
si Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte cu 
regim mic de inaltime si functiuni complementare locuirii pe o suprafata de 26.000 mp 
terenuri proprietati private , situate pe strada Mitocului , solicitanti : Savu Aurora, 
Panchevici Adrian, Buhac Dumitru-initiatori Primarul municipiului Suceava si 
viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu, solicitant S.C. Nicktrans S.R.L. - initiatori Primarul municipiului Suceava si 
viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc 

 1



10. Proiect de hotarare privind conditiile si pretul de vanzare a spatiilor medicale din 
Suceava str. Dornelor nr.17-initiator Primarul municipiului Suceava  

11. 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  

12. Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii chioscului comercial 
existent situat in Suceava , B-dul Ana Ipatescu fn-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

13. Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei d-lui 
Saftiuc Gheorghita constand in parcela de teren in suprafata de 154 mp situata in 
Suceava , zona Laniste-Burdujeni-initiator Primarul municipiului Suceava  

14. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava situata in Suceava , str. Calea Unirii nr.9, 
bl.122, sc.D-initiator Primarul municipiului Suceava  

15. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Centrul de 
Transfuzie Sanguina Suceava a terenului in suprafata de 1700 mp, situat in Suceava , 
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 11-initiator Primarul municipiului Suceava  

16. Proiect de hotarare privind vanzarea unui spatiu , proprietate privata a municipiului 
Suceava , situat in Suceava str. Calea Unirii nr.24/26 , in vederea functionarii unui 
cabinet de neurologie-initiator Primarul municipiului Suceava  

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

18. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 301/2009 privind 
aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local-initiatori 
Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian 
Harsovschi 

19. Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 36/24.02.2011 privind stabilirea unor 
masuri organizatorice in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator 
Primarul municipiului Suceava  

20. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi –functii publice in statul de 
functii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava si in statul de 
functii al Serviciului Municipal de Evidenta a Persoanelor-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

21. Raport al Comisiei de evaluare constituita in baza Dispozitiei primar nr. 2819 din 
17.10.2008, inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 21191/27.06.2011 

22. Informarea Primarului municipiului Suceava cu privire la perioada efectuarea  
concediului de odihna, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 
87/2011 

23. Diverse. 
 

Vot : Da-20 voturi  
 

Punctul 1.Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului 
Suceava  ce a avut loc in data de 26 mai 2011 . 
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Se supune la vot punctul 1. 
VOT : Da-20 voturi 

 
 

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

 
 
 
Dl.Primar : conform reglementarilor fiscale fondul de rezerva creste cu 200.000 lei ca 
urmarea a incasarii 150.000 lei in plus la impozitul pe venit si respectiv 50.000 lei incasate de 
la blocurile 20, 21, 22 , ca urmarea a stabilirii diferentelor de pret . 
In buget a fost prinsa suma de 200.000 pentru achizitionarea unui ascensor pentru cladirea 
primariei , iar la licitatie s-a facut economie de 100.000 lei , iar aceasta suma propune sa fie 
trecuta la fondul de rezerva . S-a facut o economie de 900.000 lei la podul de peste raul 
Suceava din zona Burdujeni . Proiectul face referire si la doua rectificari de la Scoala „Jean 
Bart „respectiv 13.500 lei necesari pentru asigurarea  platii salariilor la acesta unitate scolara , 
iar pentru Colegiul National „Mihai Eminescu” se propune trecerea unei sume de la cap” 
bunuri si servicii” la cap. „investitii” , pentru mansardarea si extindere corp gradinita , un 
proiect inceput cu multi ani de zile in urma care la acesta ora stagneaza din cauza lipsei 
finantarii.  
Comisia de tineret –discutii in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotatare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 3.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 : prima parte a proiectului de hotarare face referire la sume mici dar necesare 
pentru buna functionare a primariei pentru deplasari interne, obiecte de inventar, pregatire 
profesionala , precum si pentru cateva componente absolut necesare pentru functionarea in 
bune conditii a Politiei Locale . 
Capitolul „cultura recreere „ se rectifica in plus cu suma de 150.000 lei , unde din acesta 
100.000 lei este alocata Complexului Muzeal Bucovina pentru Festivalul de arta medievala . 
Suma de 600.000 lei este destinata S.C. A.C.E.T.S.A. pentru a se intregi fondul de intretinere , 
locuire si dezvoltare , o alta suma este repartizata pentru Directia Administratia Pietelor 
pentru materiale , curatenie , incalzit , apa , canal . Precizeaza ca bugetul din acest an este 
foarte limitat si se fac eforturi de la o luna la alte pentru a se putea functiona in conditii 
optime. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Dontu : intreaba ce se are in vedere la rectificarea in plus cu suma de 2,5 miliarde lei 
pentru subcapitolul salubritate  
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Dl. Primar : precizeaza ca este vorba de factura de la S.C. Rosal S.A. , care lunar se ridica la 
1.000.000 lei sau chiar 11.000.000 lei din care 500.000 lei inseamna transportul gunoiului la 
Botosani . 
Mentioneaza ca s-a sperat ca din a doua jumatate a acestui an sa nu se mai duca deseurile la 
Botosani , dar din pacate prima celula a gropii ecologice nu este gata , iar din acest motiv 
trebuie ca municipiul sa aiba buget pentru aceasta activitate pana la sfarsitul anului  
 
Dl. Dontu : ii solicita d-lui primar sa renunte la prioritatea de plata catre S.C. Rosal S.A. si 
crede ca mai intelept ar fi sa se gaseasca solutii pentru a face economii in ceea ce inseamna 
salubritatea in oras si banii sa fie orientati catre alte obiective  
Dl. Primar : precizeaza ca municipiul nu isi poate permite sa nu plateasca pentru acesta 
activitate , in conditiile in care multi dintre cetatenii municipiului se eschiveaza de la plata 
acestei taxe cum ar fi cei care lucreaza in strainatate, pensionarii care detin locuinte in 
municipiu dar care declara ca locuiesc la tara , studentii care pe perioada studiilor nu locuiesc 
in municipiu, etc. 
Dl. Casu : mentioneaza ca a vizitat centrul de supraveghere video din incinta primarie si 
lucratorii de acolo au solicitat ca domnia sa sa intervina pentru achizitionarea a doua scaune 
ergonomice  
Dl. Primar : deocamdata nu se pot achizitiona aceste scaune din cauza legislatiei in vigoare , 
dar se va incerca gasirea unei solutii pentru rezolvarea acestei probleme . 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-16 voturi 
          Nu-4 voturi 

 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 4.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si 
Complexul Muzeal Bucovina Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava 

 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 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  

 
Dl. Primar : Colegiul National „ Mihai Eminescu” solicita transferul sumei de 30.000 lei de 
la cap. „bunuri si servicii” la cap.”investitii” 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
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VOT : Da-20 voturi 
 

Punctul 6.Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru transportul public 
local de calatori-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul 
municipiului Suceava Lucian Harsovschi 

 
Dl. Primar : municipiul Suceava a avut pretul cel mai mic din tara pentru un abonament . Au 
existat solicitari ca valoarea acestuia sa fie de 75 lei si dupa negocieri s-a stabilit la valoarea 
de 60 lei , dar abonamentele pentru elevi si studenti raman la aceleasi valori ca si pana acum . 
Principala motivatie a acestei majorari o reprezinta cresterea pretului combustibillului , 
precum si majorarea TVA de la 19 la 24 %  
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Iordache : considera ca dl. Romaniuc trebuia invitat sa participe la aceasta sedinta si 
considera ca trebuie gasite solutii alternative la scumpirea abonamentelor . De aceea considera 
ca acest proiect ar trebui retras de pe ordinea de zi a sedintei , introdus intr-o sedinta viitoare 
la care sa participe si dl. Romaniuc si pana atunci gasirea unor solutii alternative. 
Totodata precizeaza ca aceasta majorare poate avea efect invers in sensul ca aceste 
abonamente nu vor mai fi achizitionate ,  fapt ce va duce la scaderea incasarilor  
Dl. Primar : precizeaza ca dl. Romaniuc s-a invoit din cauza unei probleme de sanatate . In 
alta ordine de idei domnia sa precizeaza ca nici cu aceste majorari costurile nu se vor inchide 
la S.C. T.P.L. S.A. si precizeaza ca trebuie convocata o sedinta extraordinara in care sa se 
analizeze situatia de la S.C. T.P.L. S.A. , dar si pentru celelalte societati gestionate de 
Consiliul Local. 
Dl. Vornicu : precizeaza ca in cursul zilei domnia sa si-a exprimat punctul personal de vedere 
cat si cel al PNL cu privire la acest proiect de hotarare.Precizeaza din start ca nu este de acord 
cu solutia propusa si mentioneaza ca votul pentru acest proiect va fi unul negativ . 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da- 14 voturi 
          Nu- 5 voturi 

      Abt-1 vot  
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 7.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 
aferenti obiectivului de investitii „ Utilitati la uzina de apa din Suceava-„ –initiator 
Primarul municipiului Suceava 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Primar : primaria s-a angajat sa puna la dispozitie un spatiu pentru un centru de 
arhitectura  si sa-i asigure utilitatile , iar acest proiect propune alimentarea cu apa a acestui 
spatiu  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
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VOT : Da-17 voturi 
            Abt-3 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

 
Punctul 8.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui 
cartier de locuinte cu regim mic de inaltime si functiuni complementare locuirii pe o 
suprafata de 26.000 mp terenuri proprietati private , situate pe strada Mitocului , 
solicitanti : Savu Aurora, Panchevici Adrian, Buhac Dumitru-initiatori Primarul 
municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc 

 
Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre un cartier de locuinte cu regim mic de inaltime 
pe strada Mitocului si precizeaza ca toate cerintele pe linie de urbanism au fost respectate 
 
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 aprobarea unei documentatii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu, solicitant S.C. Nicktrans S.R.L. - initiatori Primarul 
municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc 

 
 
Dl. Primar : ca urmare a depunerii unei contestatii care vizeaza acest proiect domnia sa 
anunta retragerea acestuia de pe ordinea de zi pana la clarificarea situatiei . 
 
 

Punctul 10.Proiect de hotarare privind conditiile si pretul de vanzare a spatiilor 
medicale din Suceava str. Dornelor nr.17-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 11Proiect 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  
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Dl. Primar : propune completarea anexei 1 cu suprafata de teren situata pe strada Jupiter nr. 
8, bl.129, sc.A pe numele Manican Mihai , avand valoarea de inventar de 938 lei  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-18 voturi 
           Abt-2 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 12.Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele 
de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii chioscului 
comercial existent situat in Suceava , B-dul Ana Ipatescu fn-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

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

VOT : Da-19 voturi 
    Abt-1 vot  

 
Punctul 13.Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a 
donatiei d-lui Saftiuc Gheorghita constand in parcela de teren in suprafata de 154 mp 
situata in Suceava , zona Laniste-Burdujeni-initiator Primarul municipiului Suceava  
 

Dl. Primar : si pentru acest proiect de hotarare s-a depus o contestatie , de aceea domnia sa 
retrage proiectul de hotarare de pe ordinea de zi  
 

Punctul 14.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei 
parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in Suceava , str. 
Calea Unirii nr.9, bl.122, sc.D-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au aviz favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 15.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre 
Centrul de Transfuzie Sanguina Suceava a terenului in suprafata de 1700 mp, situat 
in Suceava , B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 11-initiator Primarul municipiului Suceava  
 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
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VOT : Da-20 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 
 

Punctul 16.Proiect de hotarare privind vanzarea unui spatiu , proprietate privata a 
municipiului Suceava , situat in Suceava str. Calea Unirii nr.24/26 , in vederea 
functionarii unui cabinet de neurologie-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
 

Dl. Primar , anunta retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi , ca urmarea a unor discutii 
cu privire la spatiile comune  
 

Punctul 17.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara 
licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea 
extinderii unor spatii de locuit 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-19 voturi 
   Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 18.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 301/2009 
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local-
initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava 
Lucian Harsovschi 

 
Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre modificarea regulamentului pentru efectuarea 
transportului public local , in sensul amendarii soferilor care stationeaza in statiile de autobuz  
Dl. Iordache : este de parere ca inainte de a trece la masuri coercitive ar trebui create locuri 
de parcare . Precizeaza ca cei care sunt pusi de primaria municipiului Suceava sa faca ordine 
in parcari  , creaza mai multa dezordine si in acest sens aminteste de parcarea din fata 
magazinului ” Bucovina „unde persona care se ocupa de eliberarea chitantelor pentru un loc 
de parcare aduce deservicii imaginii municipalitatii prin tinuta afisata . 
Dl. Primar : proiectul de hotarare se refera in special la conducatorii de maxi taxi care 
blocheaza intentionat statiile de autobuz si nu permit mijloacelor de transport ale S.C. T.P.L. 
intrarea in statie  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
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VOT : Da-17 voturi 
           Abt-3 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 19.Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 36/24.02.2011 privind 
stabilirea unor masuri organizatorice in vederea punerii in aplicare a prevederilor 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile 
ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
 
Dl. Primar : cei care au masini cu o vechime de 10 ani sau mai mare nu beneficiaza de ajutor 
social, dar ca urmare a modificarii Legii nr.416/2001 , cei care au o masina mai mare de 10 
ani pot benefia de ajutor social  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
 

Punctul 20.Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi –functii publice in 
statul de functii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava si in 
statul de functii al Serviciului Municipal de Evidenta a Persoanelor-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

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

VOT : Da-19 voturi 
       Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 21.Raport al Comisiei de evaluare constituita in baza Dispozitiei primar nr. 
2819 din 17.10.2008, inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 
21191/27.06.2011 

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

VOT : Da-17 voturi 
           Abt-3 voturi 
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Punctul 22.Informarea Primarului municipiului Suceava cu privire la perioada 
efectuarea  concediului de odihna, inregistrata la Consiliul Local al municipiului 
Suceava la nr. 87/2011 

 
S-a luat la cunostinta. 
 
DIVERSE 
 
Dl. Primar , informeaza ca in data de 6 iulie la ora 12  va sosi in municipiul Suceava primarul 
din Laval si conform reglementarilor se va mai semna o data acordul de infratire intre 
municipiul Suceava si orasul Laval . Pe aceasa cale invita toti membrii Consiliului Local sa 
participe la resemnarea acordului de infratire dintre cele doua localitati. 
Dl. Tataranu : in numele cetatenilor orasului Suceava ridica problema societatii care a 
preluat fosta intreprindere Electrica, in sensul ca cetatenii nu-si mai pot achita facturile 
intrucat cei de la E-On au facut un artificiu si calculeaza kilowattii echivalenti ai unui m cub.  
Dl. Primar : precizeaza ca problema ridicata de dl. Tataranu este de competenta Protectiei 
consumatorilor , dar in numele cetatenilor se poate face o sesizare  
Dl. Iordache : sesizeaza ca ghiseele din cadrul primariei care incaseaza taxele si impozitele 
locale au program de functionare pana la orele 16 , in conditiile in care foarte multi cetateni ai 
municipiului au program tot pana la orele 16 . In aceste conditii propune ca 2 zile pe 
saptamana programul ghiseelor din cadrul primariei sa fie prelungit cu 2 ore 
Dl. Primar : referitor la problema ridicata de dl. Iordache , domnia sa precizeaza ca sunt 
anumite chestiuni legate de casa , astfel incat banii trebuie predati la caseria centrala pana la 
orele 16, iar in masura in care functionarii raman peste orele de program acestia trebuie si 
platiti pentru orele suplimentare pe care le efectueaza , ceea ce in contextul legislativ actual 
nu este posibil , dar se va avea in vedere aceasta propunere compensand plata pentru orele 
efectuate peste program cu timp liber  
 
Dl. Harsovschi, presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor 
prezenti pentru participare. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    SECRETAR MUNICIPIU 
  LUCIAN HARSOVSCHI                                                               JR. CIUTAC IOAN 
 
 
 
 
 

intocmit 
 

Romega Delia 
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