
                   ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 12 iulie 2012 

Dl  Donţu – preşedintele  de şedinţă  declară  deschise  lucrările  şedinţei  ordinare  a  Consiliului 
Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2.132/06.07.2012, pentru data de 
12.07.2012, ora 12,00  în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că sunt 
prezenţi 18 consilieri locali şi dl Rusu Paul ce urmează să fie validat din numărul total de 23 de consilieri în  
funcţie; lipsesc motivat: dl. Brădăţan, dl.  Ciobanu – Timofi, dl. Creţu şi dl. Ungurian.   

La şedintă participă:  dl.  Primar  Ion Lungu,  dl.  Secretar Ioan Ciutac,  directorii:  d-na. Elisabeta 
Văideanu, d-na. Cerasela Prelipceanu, dl. Florin Cerlincă, dl. Mihail Jitariuc, dl. Marian Andronache, dl.  
Mihai Hostiuc, dl. Gelu Greceanu, d-na. Camelia Damian – Şef Serviciul patrimoniu, d-na Mirela – Rodica 
Sofian – Nicoară – şef Biroul  buget, d-na Carmen Corduş – Şef Serviciul financiar, contabilitate, d-na.  
Lorena Mureşan – Şef Serviciul evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit, dl. Mihai Hanceriuc – Şef  
Serviciul asociaţii de proprietari, dl. Dan Dura – Şef Serviciul integrare europeană şi strategii de dezvoltare.

Invitaţi :  dl.  Adrian Bodea şi  dl.  Constantin Plăcintă – din partea SC Adrem Invest SRL; dl. 
Dumitrescu şi dl. Iordănel Secrieru – din partea SC Termica SA Suceava. 

Din partea mass-media participă: dl. Neagu - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai  
Nou, Radu Pricope – Obiectiv;

Dl Donţu – prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:

1. Aprobarea  proceselor  verbale  ale  şedinţelor  Consiliului  Local  din  data  de  31.05.2012  şi 
21.06.2012;

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării  mandatului  de consilier  local al  d-lui.  Băişanu 
Ştefan Alexandru şi declararea ca fiind vacant al locului ocupat de acesta în Consiliul Local al  
municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Rusu Paul în Consiliul  
Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrele I 
şi II ale anului 2012, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  de  principiu  a  garantării  unui  împrumut  în  valoare  de 
15.000.000 lei,  care urmează să fie contractat de către S.C. „Termica” S.A. Suceava - iniţiator  
Primarul municipiului Suceava;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniul  public  al  municipiului  Suceava,  judeţul  Suceava,  înscris  în  Anexa  la  Hotărârea 
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  nr.  153/29.11.1999,  cu  modificările  şi  completările  
ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  3/26.01.2006  privind  atestarea 
bunurilor  imobile  ce  aparţin  domeniului  privat  al  municipiului  Suceava,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanţilor  municipiului  Suceava  în  Adunarea 
Generală a Acţionarilor la S.C. „Termica” S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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9. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  unui  consilier  local  din  cadrul  Consiliului  Local  al 
municipiului  Suceava,  ca  reprezentant  al  municipiului  Suceava   în  Adunarea  Generală  a 
Acţionarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanţilor  municipiului  Suceava  în  Adunarea 
Generală  a  Acţionarilor  la  S.C.  „Transport  Public  Local”  S.A.  Suceava  -  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava;

11. Proiect de hotărâre privind acordul la subconcesionarea activelor ce fac obiectul Contractului de 
concesiune nr. 16631/2011 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în cadrul proiectului „Pieţe 
Urbane Sustenabile, cod 4772, faza I”, cofinanţat în cadrul Programului de Cooperare Teritorială  
URBACT II, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri  de străzi în Municipiul Suceava - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava;

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse 
pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava;

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei privind soluţionarea cererilor  pentru 
repartizarea locuinţelor, conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, şi a Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

16. Proiect  de  hotărâre  privind consituirea  Comisiei  de  evaluare  a  ofertelor  pentru  procedurile  de  
atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - iniţiator  
Primarul municipiului Suceava;

17. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  acţiuni  /  lucrări  de  interes  local  pe  care 
persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligaţia de a le presta lunar  
conform  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Cererea de concediu a Primarului  municipiului Suceava dl.  Ion Lungu înregistrată la Consiliul 
Local al municipiului Suceava sub nr.93/06.06.2012;

19. Diverse;

VOT : DA – 18
Ordinea de zi iniţială a fost aprobată.

Dl Donţu – prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi supune la vot:

    1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,  
Sanctităţii  Sale Karekin al II-lea, Catolicosul şi Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava;

    2. Proiect de hotărâre de modificare a prevederilor art. 4 pct. 4 din cadrul HCL nr. 120/21.06.2012  
privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate – iniţiator Primarul  
municipiului Suceava;

VOT : DA – 17
            ABŢ - 1
Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 31.05.2012 şi  
21.06.2012;

Se supun la vot procesele verbale:
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 VOT : DA – 18

Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 31.05.2012 şi 21.06.2012 au fost 
aprobate.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui. 
Băişanu Ştefan Alexandru şi declararea ca fiind vacant al locului ocupat de acesta în Consiliul Local 
al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 17
            NU – 1          
 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Rusu Paul 
în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Donţu invită pe dl Roibu, preşedinte Comisiei de validare să ia cuvântul.

Dl Roibu dă citire procesului verbal al Comisiei de validare privind îndeplinirea condiţiilor cerute 
de lege pentru validarea mandatului de consilier local al d-lui Paul Rusu.

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii 
în plen.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 18
           
 Hotărârea a fost adoptată.

Dl Donţu îl invită pe dl Paul Rusu să depună jurământul.

Dl Rusu depune jurământul.

Sunt prezenţi 19 consilieri locali.

Dl Donţu  propune discutarea cu precădere a punctului de pe ordinea de zi la care sunt prezenţi  
invitaţi, respectiv, punctul 11.

VOT: DA – 19              
Propunerea a fost aprobată.

PUNCTUL 11  Proiect  de hotărâre privind acordul  la  subconcesionarea activelor ce  fac obiectul 
Contractului de concesiune nr. 16631/2011 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisia economică şi Comisia de sănătate a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
urbanism, Comisia de servicii  publice şi Comisia de tineret – discuţii în plen.
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Dl Primar  prezintă proiectul de hotărâre cu menţiunea că acesta a fost iniţiat în urma solicitării 
băncii, respectiv banii alocaţi să fie folosiţi doar pentru investiţia de la Suceava prin subconcesionarul S.C.  
Bioenergy Suceava S.R.L.  nu pentru întregul  holding,  în condiţiile  menţinerii  prevederilor  contractului 
iniţial, câştigat în urma licitaţie din data de 9 mai 2011.

Dl Donţu solicită informaţii cu privire la stadiul realizării investiţiei. Propune în numele grupului  
consilierilor USL trei amendamente, respectiv: introducerea în contract a prevederii potrivit căreia preţul la  
gardul centralei să fie menţiunut la nivelul de 116 lei/gcal timp de 5 ani, menţinerea garanţiei SC Adrem 
Invest pentru investiţia realizată de subconcesionar, şi încheierea unui nou act adiţional referitor la cele 
propuse, care să facă parte integrantă din hotărâre.

Dl Adrian Bodea –  director SC Adrem Invest SRL mulţumeşte pentru invitaţie şi precizează că 
societatea pe care o reprezintă nu a intenţionat niciodată să se retragă din acest proiect, finanţarea a  fost 
întârziată de cadrul legislativ din România, astfel încât nicio bancă nu finanţează un astfel de proiect până 
când legea după care va funcţiona această centrală este stabilizată, în curs fiind investigaţie diligentă din  
partea  băncii  în  urma  căruia  finanţarea  va  fi  obţinută  începând  cu  luna  august.  Referitor  la 
subconcesionare, din punct de vedere strict formal, acest subconcesionar este o divizie a SC Adrem Invest 
SRL care se transformă într-o societate independentă pentru ca fondurile alocate de bancă pentru realizarea 
acestei centrale să nu fie amestecate cu cele ale companiei Adrem Invest, banca doreşte astfel o clarificare 
totală a gestiunii  financiare  dat  fiind faptul  că investiţia  se  ridică la 80 milioane euro,  sumă ce va fi 
gestionată  complet  separat  de  activitatea  companiei,  cu menţinerea scrisorii  de  garanţie  bancară  a  SC 
Adrem Invest SRL de 500.000 euro. În ceea ce priveşte preţul, prin licitaţie a fost promis un preţ, însă  
acesta va fi supus legislaţiei, astfel încât la sfârşitul fiecărui an, agenţia de profil din România va calcula  
preţul  de  poducţie  existând posibilitatea  ca  acesta  să  şi  scadă,  astfel  încât  variaţiunile  anticipate  sunt 
minime faţă de preţul de echilibru de 116 lei / gcal, preţ care va asigura economii în bugetul municipalităţii  
de peste 7 milioane de euro anual. În ecuaţia economică a centralei pe biomasă preţul gigacaloriei nu joacă 
un rol esenţial,  societatea nu depinde de preţul cu care vinde gigacaloria,  însă va trebui  să se supună  
legislaţiei de profil în ceea ce priveşte preţul.  

Dl Primar  precizează că potrivit procesului verbal de licitaţie preţul de 116 lei / gcal la gardul  
centralei, a constituit criteriul de departajare, astfel încât indiferent de preţul avizat de ANRE, SC Adrem 
Invest SRL s-a obligat ca timp de 5 ani să menţină preţul la maxim 116 lei /gcal, eventualele diferenţe de 
preţ vor fi suportate de aceasta. 

Dl Vornicu menţionează că potrivit licitaţiei preţul trebuie menţinut la 116 lei / gcal timp de 5 ani.

Dl Bodea precizează că preţul va fi de maxim 116 lei / gcal timp de 5 ani, societatea îşi asumă  
eventualele diferenţe de cost, în prezent costul gigacaloriei într-o centrală cu biomasă este de 134 lei, există  
o pierdere de cost deja asumată, acoperită de valoarea certificatelor verzi.  

Dl Donţu solicită invitatului să detalieze calendarul de implementare al investiţiei.
 
Dl Bodea - calendarul realizării investiţiei prevede că la sfârşitul primăverii anului 2013 centrala 

va fi capabilă să furnizeze energie termică, în contract există un termen de 6 luni în interiorul căruia va fi 
furinzată şi energia electrică. Toate aceste termene au fost asumate prin contract, ele vor fi respectate cu  
condiţia ca lucrările să înceapă în luna august, motiv pentru care solicită sprijinul politic şi administrativ al  
Consiliului  Local  pentru transferul  avizelor obţinute  pentru SC Adrem Invest  SRL pe SC Bioeneregy 
Suceava SRL. Din punct de vedere tehnic centrala va produce 30 MW energie electrică, 60 MW energie 
termică, diferenţa de până la 120 MW, necesarul de vârf în condiţii de iarnă va fi asigurat prin cazane  
alimentate cu gaz metan, singura întârziere va fi cea la furnizarea energiei electrice. Concluzionând, SC  
Adrem Invest SRL nu este favorizată în niciun fel de această investiţie, în situaţia în care preţul concesiunii  
este unul foarte ridicat, în zonă terenul particularilor ajunge la 1/5 din costul concesiunii, terenul nu a fost  
liber de sarcini, demolarea clădirilor a căzut în sarcina companiei, toate eforturile financiare şi tehnice au 
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fost făcute de companie pentru începerea construcţiei şi finalizarea ei în termen, singurul sprijin primit a  
fost cel administrativ. Astfel solicită ca declaraţiile ce vor fi făcute în presă să reliefeze şi aceste aspecte,  
presa să fie informată corect astfel încât să se realizeze o politică comună şi corectă de informare a presei,  
respectiv, în acest moment compania a primit finanţarea şi este decisă să finalizeze acest proiect. 

Dl Vornicu întreabă cu câte module va funcţiona centrala.

Dl Bodea – precizează că se va funcţiona cu cazane cu biomasă şi o singură turbină, se va începe  
cu boilerele pe gaz metan pentru a asigura furnizarea apei calde în termenul asumat.

Dl Plăcintă  menţionează că se va începe cu funcţionarea simultană pe biomasă şi gaz, 85% din 
sarcina termică dintr-un an va fi fabricată pe biomasă, CAF-urile au mai mult rol de centrală de avarie.  
Sunt 4 cazane de biomasă de 30 t/h şi o turbină care va lua abur de la toate de 30 MW. În urma unui calcul  
al proiectului pe următorii 30 de ani s-a ajuns la concluzia că preţul gigacaloriei este unul sustenabil în 
condiţiile legislaţiei actuale. Partenerii cu care se lucrează au impus un ritm de desfăşurare al contractului 
în  aşa  fel  încât  viitorul  sezon de încălzire  va  fi  preluat  în  vârf  pe  biomasă,  iar  din  primăvara  /  vara 
următoare vor fi în funcţiune sursele de gaz metan, se va începe cu ele dat fiind faptul că partea de montaj  
este mult mai rapidă.    

Dl  Vornicu  întreabă  când va  fi  pusă  în  funcţiune  partea  de  biomasă  şi  care  este  graficul  de 
execuţie.

Dl Plăcintă –  partea de biomasă este programată să intre în funcţiune începând cu luna august 
2013, începând luna octombrie 2013 centrala pe biomasă va funcţiona la capacitate maximă, graficul de  
execuţie detaliat va fi prezentat partenerilor după aprobare.  

Dl Viceprimar Doroftei întreabă dacă poate fi detaliată sursa de aprovizionare.

Dl Bodea  precizează că sursa nu poate fi detaliată, însă potrivit unui studiu de piaţă, în judeţul  
Suceava există disponiblile cantităţi de aproximativ 600.000 tone de biomasă care sunt revândute către alţi  
ultilizatori,  SC  Bioeneregy Suceava  SRL fiind  pregătită  să  preia  aproximativ  o  jumătate  din  această 
cantitate anual, aflându-se în negocieri cu exploatatori de păduri şi cu furnizori de biomasă dat fiind faptul 
că  sunt  folosite  deşeuri  de  lemn  şi  lemn  neindustrializat.  Planurile  proprii  prevăd  însămânţarea  unor 
importante zone cu plante bioenergetice pentru etapa a doua. Dorinţa SC Adrem Invest SRL este de a se  
implica în cotinuare în platforma industrială CET pentru că există oportunităţi de revigorare a industriei 
locale, succesul proiectului iniţial va asigura realizarea de noi proiecte în platforma industrială Suceava 
poate  chiar  transformarea  centralei  existente  într-una electrică  de  putere  mai  mare,  fapt  ce  va genera  
numeroase locuri de muncă.

Dl Plăcintă  menţionează că actualul amplasament are avantajul beneficierii  racordului la calea 
ferată, iar dacă necesităţile vor depăşi oferta din zonă există posibilitatea aprovizionării cu biomasă din alte 
zone.

Dl Grosar solicită informaţii cu privire la numărul locurilor de muncă.

Dl Plăcintă precizează că nu are un număr fix de locuri de muncă deoarece centrala va fi super  
automatizată, însă partea de transport şi distribuţie rămâne în condiţiile în care funcţionează în prezent. 

Dl Vornicu întreabă cât va costa producerea unei gigacalorii de gaz metan în această centrală.

Dl  Plăcintă  –  costul  de  producţie  pe  o  gigacalorie  pe  CAF  –  urile  deja  comandate  este  de 
aproximativ  200 lei.
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Dl Vornicu întreabă cât se mai adaugă ca şi cost în preţul gigacaloriei pentru pierderi, care este  
ponderea în  preţul gigacaloriei vândută populaţiei.

Dl Plăcintă precizează că în prezent costul pentru transport şi distribuţie este de aproximativ 100 
lei / gcal, ponderea cea mai mare în acest preţ o au pierderile de aproximativ 30%, în momentul în care  
preţul unitar al pierderii scade de la preţul actual la 116 lei, devine rentabilă şi activitatea de transport şi  
distribuţie,  în  condiţiile  în  care  programul  de  modernizare  a  reţelelor  de  transport  şi  distribuţie  vor 
continua.   

Dl Primar precizează că reţelele de transport şi distribuţie sunt proprietatea Primăriei, obligaţia de 
a face investiţii în modernizarea lor intră în sarcina municipalităţii, ţinta este menţinerea preţului de 185  
lei/gcal, dar marele câştig va fi faptul că nu va mai fi plătit încă o dată, în prezent, gigacaloria costă 360 lei  
din care populaţia plăteşte 185 lei, iar subvenţia plătită de municipalitate este de 185 lei/gcal. Programul  
„Termoficare 2006 – 2015”continuă, municipiul Suceava a atras cele mai mari sume de bani din ţară prin  
acesta  reuşindu-se  astfel  reabilitarea  a  numeroase  puncte  termice,  cota  de  participare  a  Primăriei  
municipiului Suceava este de 30%, 70% sunt suportaţi de Guvernul României.

Dl Vornicu întreabă câte puncte termice au fost reabilitate.

Dl Plăcintă –  au fost reabilitate 16 puncte termice dintre cele mai importante, iar 30 de puncte 
termice mai mici urmează să fie reabilitate.

Se supun la vot amendamentele formulate:

Primul  amendament,  respectiv  completarea  art.9  din  contractul  de  concesiune  nr.  16331  din 
09.05.2011 cu punctul 9.11 cu următoarea prevedere:

9.11. Preţul de furnizare a energie termice la gardul centralei să nu depăşească 116 lei ron / gcal  
fără  TVA conform criteriului  de  atribuire  a  licitaţiei,  în  primii  cinci  ani  după  punerea  în  funţiune  a 
instalaţiei. 

VOT: DA – 18
          ABŢ – 1
Amendamentul a fost aprobat.

Al doilea amendament,  respectiv completarea art.9 din contractul de concesiune nr.  16331 din 
09.05.2011 cu punctul 9.12, respectiv:

9.12. S.C. Adrem Invest S.R.L. răspunde solidar cu subconcesionarul S.C. Bioeneregy Suceava 
S.R.L. pentru realizarea acestei investiţii. 

VOT: DA – 18
           NU – 1
Amendamentul a fost aprobat.

Al treilea amendament – art.1(1) al hotărârii va avea următorul conţinut:
„Art.1(1)  Se  manifestă  acordul  cu  privire  la  subconcesionarea  activelor  ce  fac  obiectul  

Contractului de concesiune nr. 16331/2011, în codiţiile semnării Actului adiţional nr. 3 anexat, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

VOT: DA – 18
          ABŢ – 1
Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate:
VOT: DA – 19

Hotărârea a fost adoptată.
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PUNCTUL  4  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetelor  Municipiului  Suceava 
pentru trimestrele I şi II ale anului 2012, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea  
de dezvoltare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisia  de  urbanism,  Comisia  de  servicii,  Comisia  de  tineret  -  discuţii  în  plen,  Comisia 
economică, Comisia de sănătate – favorabil.

Dl  Harşovschi  solicită  în  numele  Comisiei  economice  din  care  face  parte  să  se  respecte 
Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Consiliului  Local  în  ceea  ce  priveşte  avizul  comisiei  
formulat în funcţie de specificul proiectului de hotărâre.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Dl  Donţu  precizează  că  solicită  avizele  comisiilor  în  ordinea  constituirii  lor  prin  hotărârea 
Consiliului  Local  şi  formulează un amendament  în numele  grupului  USL,  respectiv,  amânarea acestui  
proiect de hotărâre până la realizarea unui audit intern realizat sub coordonarea celor doi viceprimari care  
să urmărească principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii cu privire la încadrarea în preţurile prevăzute 
în contractele municipalităţii în preţurile pieţei.

Se supune la vot amendamentul propus:
VOT: DA – 13

                       NU -  4
                      ABŢ – 2

Amendamentul a fost aprobat.

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a garantării  unui împrumut în 
valoare de 15.000.000 lei, care urmează să fie contractat de către S.C. „Termica” S.A. Suceava - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisia de urbanism şi Comisia de servicii – discuţii în plen, Comisia economică, Comisia de 
sănătate şi Comisia de tineret – aviz favorabil.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Doroftei formulează o propunere în numele grupului USL, respectiv, constituirea 
unei Comisii de analiză asupra activităţii SC Termica SA care să prezinte într-un mod cât mai clar situaţia 
de acolo, comisie care să fie formată din 7 consilieri.

Dl Primar  precizează că este de acord cu propunerea d-lui viceprimar, cu menţiunea că această 
constituie obiectul unui proiect de hotărâre distinct de acesta. Solicită să se dea dovadă de solidaritate faţă 
de SC Termica SA tocmai pentru a putea asigura furnizarea de căldură în sezonul 2012 – 2013. 

Dl Donţu propune ca pentru o şedinţă viitoare să se iniţieze un proiect de hotărâre care să aibă ca 
obiect propunerea d-lui viceprimar.

Dl Vornicu întreabă la ce valoare se estimează că vor ajunge subveţiile la căldură în sezonul rece 
următor.  

Dl Primar – se estimează că subvenţiile vor fi de minim 200 miliarde lei. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
          
 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac 
parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea 
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  nr.  153/29.11.1999,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
          
 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  7  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  anexei  la  HCL  nr.  3/26.01.2006  privind 
atestarea  bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi 
completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 18
          ABŢ - 1
          
 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  8  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanţilor  municipiului  Suceava  în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Termica” S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava;

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, iar după constituirea AGA şi confirmarea Consiliului de 
administraţie este necesară numirea unui nou director interimar motivat de faptul că dl. Gemănari, din  
motive medicale, intenţionează să-şi dea demisia. 

Dl Donţu  precizează că trebuie găsită o soluţie cât mai favorabilă societăţii în ceea ce priveşte  
conducerea executivă a SC Termica SA şi îl consideră potrivit pentru această funcţie pe dl. Dumitrescu.

Dl Dumitrescu precizează că acceptă şi îşi asumă această sarcină şi provocare în ciuda condiţiilor 
dificile  existente  la actuala  societate  de termoficare,  bazându-se  însă  pe sprijinul  Consiliului  Local  al  
municpiului Suceava acordat activităţii prestate de SC Termica SA, bunul mers al acesteia fiind legat de 
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subvenţiile acordate, situaţia datoriilor către populaţiei şi a penalităţilor aferente, furnizorii de combustibili,  
etc.

Dl Primar precizează că municipalitea face eforturi mari în susţinerea SC Termica SA, însă mai  
este o componentă deosebit de importantă, populaţia şi datoriile acesteia de 212 miliarde lei, datorie la fel  
de importantă, referitor de restanţa de la gazul metan s-a stabilit un grafic foarte clar, dar dacă populaţia nu 
asigură câte 20 miliarde lei vechi pe lună, apa caldă nu poate fi furnizată întreaga perioadă de vară, ocazie 
cu care face un apel către populaţie să-şi plătească datoriile.  

Dl Donţu îl asigură pe dl. Dumitrescu de sprijinul Consiliului Local şi :
− în analiza modului în care a fost făcută reducerea capitalului social care a diminuat patrimoniul;
− în analiza situaţiei terenurilor care a generat un cost de 23 miliarde lei numai pe taxe de timbru în 
ceea ce înseamnă un proces între municipiul Suceava şi SC Termica SA;
− în analiza licitaţiilor prin care se achiziţionează combustibilii, pentru a evita eventualele înţelegeri  
între participanţi, caz în care va fi sesizat Consiliul Concurenţei.

Dl  Donţu  solicită  Consiliului  Local  să  fie  prin  consens  de  acord  ca  dl.  Dumitrescu  să  preia 
conducerea SC Termica SA Suceava.

Dl  Harşovschi  consideră  că  această  atribuţie  nu  aparţine  Consiliului  Local  ci  noii  Adunări 
Generale a Acţionarilor şi solicită respectarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Local al municipiului Suceava, respectiv, să-i fie dat cuvântul motivat de faptul că s-a înscris în acest sens  
de peste 15 minute.    

Dl Donţu  îi atrage atenţia d-lui. Harşovschi asupra sancţiunilor prevăzute în  Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, îi va da cuvântul imediat după clarificarea situaţiei preluării 
conducerii de către dl. Dumitrescu, problema managerială de la SC Termica SA trebuie rezolvată. Potrivit  
principiului de drept „cine poate mai mult poate şi mai puţin”, dacă Consiliul Local poate să numească 
AGA la SC Termica SA, acesta poate exercita şi atribuţiile AGA. 

Dl Harşovschi – îşi exprimă nemulţumirea faţă de comportamentul d-lui. Donţu şi precizează că 
dacă se va continua în acest fel, grupul consilierilor locali ai Partidului Democrat Liberal va părăsi lucrările 
şedinţei Consiliului Local, solicită respectarea pronderii în Consiliul Local motivat de faptul că PDL are 10 
consilieri locali, PSD are 6 consilieri locali,  PNL are 5 consilieri locali, PC are un consilier local şi PP-DD 
are un consilier local, uniunea majoritară trebuie să dea cuvântul şi opoziţiei.    

Dl Donţu  consideră că problema managerială de la SC Termica SA este o chestiune ce trebuie  
abordată cu prioritate, „nu ştiu de ce v-aţi aprins, probabil vreţi să apăreţi la televizor”.

Dl  Harşovschi  -  „Nu în  niciun  caz  nu  vreau  să  apar  la  televizor,  nu  atât  de  mult  cât  doriţi  
dumneavoastră, haideţi să  ne respectăm, să pornim acest Consiliu Local cu dreptul, dacă data trecută nu aţi  
respectat nicio regulă a bunul simţ, vă rog de acum încolo, pentru că va trebui să conlucrăm patru ani în 
Consiliul Local pentru binele sucevenilor, nu este vorba de persoane, este vorba de nişte principii care 
trebuie  respectate  şi  de  nişte  legi,  solicit  respectarea  Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare  a  
Consiliului Local”.

Dl Donţu precizează că nu i-a dat cuvântul d-lui Harşovschi deoarece consideră important punctul 
de vedere exprimat de dl. Dumitrescu, doreşte să se intre în parametrii unei şedinţe normale, nemulţumirea  
d-lui  Harşovschi  vine din faptul  că  grupul  consilierilor  USL nu a  fost  de acord cu propunerea ca dl.  
Harşovschi să facă parte din AGA de la SC Termica SA.     

Dl Harşovschi precizează, în numele consilierilor locali ai PDL că atât timp cât Regulamentul de 
Organizare şi  Funcţionare al  Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava nu va fi  respectat,  aceştia vor 
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părăsi lucrările şedinţei.  Solicită să nu se dezinformeze populaţia pentru că nu a purtat discuţii referitoare 
la  membrii  consiliului  local  în  AGA de  la  societăţile  la  care  acesta  este  acţionar  majoritar.  Solicită 
continuarea şedinţei cu respectarea regulamentului şi acordarea cuvântului celor înscrişi la cuvânt.  

Dl Donţu menţionează că conducerea lucrărilor şedinţei Consiliului Local este dreptul şi obligaţia 
preşedintelui de şedinţă şi că va continua să facă acest lucru pe durata mandatului său. Astfel, ţinând cont  
de principiul sus – menţionat şi de faptul că la SC Termica SA este un director demisionar, propune prin  
consens Consiliului Local să fie de acord cu numirea d-lui. Dumitrescu director interimar, urmând ca AGA 
să se întrunescă şi să definitiveze procedurile.

Dl  Harşovschi precizează faptul că Consiliul Local nu are competenţe în ceea ce priveşte numirea 
directorului de la SC Termica SA, Consiliul Local numeşte AGA, aceasta se întruneşte în cel mai scurt  
timp şi numeşte un nou consiliu de administraţie sau îl reconfirmă pe cel vechi, consiliul de administraţie 
fiind în măsură să numească directorul interimar sau defintiv.

Dl Donţu  precizează că este o chestiune de „getleman's  agreement”, a solicitat un consens din 
partea Consiliului Local în ceea ce priveşte asigurarea interimatului motivat de demisia directorului actual.

Dl Seredenciuc consideră că legea trebuie respectată, Consiliul Local poate propune consiliului de 
administraţie sau adunării generale o anumită persoană, însă nu o poate supune votului.

Dl Donţu  precizează că a solicitat  un consens şi  nu un vot  al  Consiliului  Local  în ceea ce îl  
priveşte pe dl. Dumitrescu. 
   

Dl  Donţu  prezintă  propunerile  grupului  USL  în  calitate  de  membri  în  Adunarea  Generală  a 
Acţionarilor la SC Termica SA Suceava: dl. Grosar Alexandru Cornel, dl. Roibu Marcel Dan, dl Vornicu  
Corneliu – din partea USL, dl. Arămescu Adrian – din partea PP-DD şi dl. Tătăranu Costel – din partea  
PDL.

Dl Harşovschi  solicită să se ţină cont de ponderea formaţiunilor politice din Consiliul Local în 
ceea ce priveşte desemnarea reprezentanţilor săi în adunările generale ale acţionarilor la societăţile la care 
acesta este acţionar, astfel din toţi cei 9 reprezentaţi ai Consiliului Local în AGA, 4 ar trebui să aparţină  
PDL. Aminteşte că în vechiul mandat ponderea partidelor politice în Consiliul Local a fost respectată.  
Astfel, propunerile PDL pentru AGA la SC Termica SA sunt: dl. Seredenciuc Viorel şi dl. Tătăranu Costel.

Dl Donţu constată că sunt făcute 6 propuneri pentru 5 locuri şi propune să se treacă la vot.

Dl Secretar  precizează că minimul de voturi pentru a fi validat este de jumătate plus unu din  
numărul celor prezenţi, deci 10, dacă spre exemplu 2 consilieri nu întrunesc 10 voturi trebuie făcute alte  
propuneri, iar ordinea este cea a voturilor întrunite.  

Dl Girigan – având în vedere că sunt mai mulţi reprezentaţi mandataţi de Consiliul Local, toate 
hotărârile trebuie luate cu unanimitate deoarece un mandatar nu deţine un număr de acţiuni, pentru ceea ce  
nu se adoptă cu unanimitate în Adunarea Generală a Acţionarilor se revine pentru a se decide în Consiliul 
Local.

Dl Secretar precizează că aceasta a fost procedura şi până acum.

Dl Primar consideră că Consiliul Local poate acorda un vot de principiu în sensul susţinerii d-lui. 
Dumitrescu pentru funcţia de director interimar la SC Termica SA Suceava, sub rezerva realizării tuturor  
etapelor procedurale în AGA şi Consiliul de Administraţie.

Dl Donţu preia propunerea d-lui Primar şi o supune la vot:
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VOT: DA – 17
          ABŢ - 2
Propunerea a fost aprobată.

Se votează secret cele 6 propuneri făcute:
- dl. Grosar Alexandru Cornel
VOT: DA – 12
           NU -  4
         ABŢ – 3
Propunerea a fost aprobată.

- dl. Roibu Marcel Dan
VOT: DA – 13
           NU -  4
          ABŢ –2
Propunerea a fost aprobată.

- dl Vornicu Corneliu 
VOT: DA – 13
           NU -  3
          ABŢ –3
Propunerea a fost aprobată.

- dl. Arămescu Adrian 
VOT: DA – 14
           NU -  2
          ABŢ –3
Propunerea a fost aprobată.

- dl. Tătăranu Costel 
VOT: DA – 17
           NU -  2        
Propunerea a fost aprobată.

Dl Donţu – „s-au epuizat propunerile USL, întrucât în ordinea numărul de voturi se va lua, pentru 
a se menţine propunerea USL, la acest punct, acum trebuie să votăm împotrivă, grupul USL”.

Dl Seredenciuc nu acceptă nominalizarea sa în aceste condiţii şi se retrage.

  Reprezentanţii  municipiului  Suceava  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  la  S.C. 
„Termica” S.A. Suceava sunt următorii consilieri locali:

1. Grosar Alexandru - Cornel
2. Roibu Marcel - Dan
3. Vornicu Corneliu
4. Arămescu Adrian

             5. Tătăranu Costel
  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aprobate:
VOT: DA – 14
           NU -  3
          ABŢ - 2
          
 Hotărârea a fost adoptată.
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Pauză 10 minute.

Se reiau lucrările şedinţei.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local  din cadrul Consiliului 
Local al municipiului Suceava, ca reprezentant al municipiului Suceava în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile   de specialitate  au avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre,  Comisia de urbanism şi 
Comisia de servicii – discuţii în plen.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Dl Donţu  precizează că motivat de faptul că grupul consilierilor USL a constatat complexitatea 
funcţionării Adunării Generale a Acţionarilor a operatorului judeţean SC ACET SA Suceava cu proiecte 
europene în derulare, în activitatea căruia există suspiciuni potrivit cărora preţul stabilit pentru municipiul 
Suceava susţine preţurile practicate în celelalte localităţi, propune amânarea proiectului de hotărâre pentru 
modificarea Statutului / Actului Constitutiv al SC ACET SA Suceava în sensul includerii în AGA a 3 
membri reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Suceava.   

Se supune la vot propunerea făcută: 
VOT: DA – 15

                    ABŢ – 4
Propunerea a fost aprobată.

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului  Suceava în 
Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  la  S.C.  „Transport  Public  Local”  S.A.  Suceava  -  iniţiator 
Primarul municipiului Suceava;

Comisiile   de specialitate  au avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre,  Comisia de urbanism – 
discuţii în plen.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Dl Donţu prezintă propunerile USL referitoare la reprezentanţii Consiliului Local în AGA la SC 
TPL  SA Suceava,  respectiv:  dl.  Păduraru  Andrei  George,  dl.  Brădăţan  Tiberius  Marius  şi  dl.  Sfeclă  
Geniloni.

Dl Barbă propune respectarea proporţiei formaţiunilor politice în Consiliul Local, astfel încât în 
AGA la SC TPL SA să fie desemnaţi 2 consilieri locali din partea USL şi un consilier local din partea PDL 
în persoana d-lui. Harşovschi Lucian.

Dl Donţu menţionează că decizia se ia prin vot de către Consiliul Local, grupul consilierilor USL 
şi-a desemnat propunerile sus menţionate. 

Dl Barbă  menţionează că  a  nu ţine  cont  de punctul  de  vedere  al  consilierilor  PDL va aduce 
deservicii atât USL cât şi municipalităţii.
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Dl Donţu  precizează că consilierii USL îşi asumă conducerea atât a acestor AGA la societăţile  
subordonate cât şi a comisiilor ce fac obiectul proiectelor de hotărâre ce urmează pentru că doresc să fie 
nişte consilieri implicaţi în problemele comunităţii motivat de responsabilitatea majorităţii deţinută în acest  
Consiliu Local faţă de cetăţeni.

Dl Harşovschi – pentru că nu au fost respectate principiile de drept şi pentru că nu mai este nevoie 
de consilierii  locali  membri  ai  PDL,  informează că grupul  consilierilor  PDL se retrage de la lucrările  
acestei şedinţe şi va continua să facă acest lucru cât USL va avea această atitudine.  

Dl Harşovschi, dl. Onofrei şi dl. Barbă se retrag fără aprobarea Consiliului Local de la lucrările 
şedinţei. Sunt prezenţi 16 consilieri locali. 
 

Dl Donţu afirmă că grupul consilierilor USL îşi asumă întreaga responsabilitate dată de cetăţeni  
pentru a fi prezenţi în toate formele conducerii municipalităţii.

Dl Tătăranu  regretă impasul în care s-a ajuns în Consiliul Local al municipiului Suceava, însă 
consideră că proporţia reprezentării trebuie respectată, la fel cum în mandatul trecut PDL care avea 16  
mandate a respectat proporţia PSD care avea 5 mandate, conducerea în această comisei cu 2/1 o va avea tot  
USL.

Dl Donţu consideră că dl Harşovschi nu este persoana potrivită pentru a fi membru în AGA la SC 
TPL SA Suceava. 

Dl Tătăranu precizează că PDL poate face o altă propunere şi solicită să se facă o concesie în 
sensul includerii unui membru desemnat de PDL pentru a da dovadă de corectitudine. 

Dl Donţu  precizează că s-a creat o situaţie de simetrie în ceea ce priveşte cele două mandate,  
respectiv PSD a avut un loc în AGA la SC Termica SA mandatul trecut, PDL are un loc în AGA la SC  
Termica SA mandatul acesta, însă în urma intervenţiei d-lui Tătăranu, în ceea ce priveşte AGA la SC  
ACET SA ce va fi supusă dezbaterii şedinţa viitoare grupul USL îşi va reevalua poziţia pentru a se ajunge 
la consens.

Dl Mocanu  precizează că în prezent funcţionează o nouă structură generată tocmai de electorat,  
care  nu  întâmplător  a  dat  mandatul  executiv  de  primar  reprezentantului  unui  partid,  iar  majoritatea  
reprezentanţilor  celeilalte  uniuni,  aşa  cum  Uniunea  Social  Liberală  a  candidat,  astfel  încât  paritatea 
PSD/PNL/PC nu se  justifică.  Dezaprobă  modul  în  care  cei  trei  consilieri  PDL au  părăsit  lucrările  şi 
consideră  că  trebuie  să  se  dea  dovadă  de  încredere  şi  bună  –  credinţă  în  organizarea  şi  funcţionarea 
Consiliului Local. 

Dl Donţu consideră că dacă s-ar schimba liderul grupului PDL comunicarea ar fi mult mai bună.

Dl Seredenciuc precizează că PDL îşi pune singur ordine în partid, consideră incorectă atitudinea 
d-lui Donţu. 

Dl Monacu  îşi  manifestă  stima  şi  respectul  pentru tot  ceea ce s-a făcut  în  Consiliul  Local  al  
municipiului Suceava, pentru ceea ce se va face, însă se declară total dezamăgit de atmosfera în care se  
poate lucra pentru binele comunităţii care i-a trimis. Nu consideră normal să se aplice Legea Talionului,  
consilierii  locali  trebuie să-şi  schimbe  modul  în care se abordează reciproc,  motivat  de faptul  că sunt  
reprezentanţii aceleiaşi comunităţi. Solicită să se dea dovadă de respect, echilibru şi înţelepciune pentru a  
găsi soluţiile optime pentru a rezolva problemele comunităţii.

Dl Seredenciuc precizează că în grupul PDL s-a luat hotărârea de a părăsi şedinţa.
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Dl Donţu îi invită să rămână la lucrările şedinţei.

Dl Seredenciuc părăseşte fără aprobarea Consiliului Local lucrările şedinţei. 
Sunt prezenţi 15 consilieri locali. 

Dl  Cîrlan  consideră  oportună propunerea d-lui  Tătăranu în sensul  ajungerii  la  un compromis, 
respectiv AGA să fie formată din 2 consilieri USL şi un consilier PDL.

Dl Tătăranu face o nouă propunere – dl. Seredenciuc.

Dl Donţu solicită o pauză de 3 minute şi invită consilierii USL pentru consultări în sala alăturată.
 VOT: DA – 15
Pauză 3 minute.

Se reiau lucrările şedinţei.

Dl Donţu –  grupul consilierilor USL încurajează toţi  consilierii  locali  să facă propuneri să fie 
supuse votului Consiliului Local. 

Dl Tătăranu  îşi  menţine propunera ca dl  Seredenciuc să facă parte din AGA la SC TPL SA 
Suceava.

Dl Donţu precizează că au fost făcute 5 propuneri pentru AGA la SC TPL SA: dl. Păduraru Andrei  
– George, dl. Brădăţan Tiberius – Marius, dl. Sfeclă Geniloni, dl. Harşovschi Lucian şi dl. Seredenciuc  
Viorel şi le supune  la vot secret:

 - dl. Păduraru Andrei – George
VOT: DA – 14
          ABŢ – 1
Propunerea a fost aprobată.

- dl. Brădăţan Tiberius – Marius 
VOT: DA – 13
          ABŢ – 2
Propunerea a fost aprobată.

- dl. Sfeclă Geniloni 
VOT: DA – 12
           NU -  1
          ABŢ –2
Propunerea a fost aprobată.

- dl. Harşovschi Lucian  
VOT: DA – 3
           NU - 10
          ABŢ –2
Propunerea nu a fost aprobată.

- dl. Seredenciuc Viorel  
VOT: DA – 5
           NU - 9
          ABŢ –1
Propunerea nu a fost aprobată.
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Reprezentanţii municipiului  Suceava  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  la  S.C. 
„Transport Public Local” S.A. Suceava, următorii consilieri locali:

1. Păduraru Andrei - George
2. Brădăţan Tiberius - Marius
3. Sfeclă Geniloni

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aprobate:
VOT: DA – 13
            NU – 2

 Hotărârea a fost adoptată.

Dl Monacu propune să fie învoit.
VOT: DA – unanimitate
Sunt prezenţi 14 consilieri locali. 

PUNCTUL 12  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în cadrul 
proiectului  „Pieţe  Urbane  Sustenabile,  cod  4772,  faza  I”,  cofinanţat  în  cadrul  Programului  de 
Cooperare Teritorială URBACT II, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului 
anterior menţionat - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Tătăranu declară că nu este de acord cu retragerea de la şedinţă, însă aceasta a fost  hotărârea  
grupului PDL, îşi cere scuze dar trebuie să se retragă de la şedinţă.   

Dl Donţu supune la vot retragerea d-lui Tătăranu de la lucrările şedinţei:
VOT: DA – unanimitate
Sunt prezenţi 13 consilieri locali. 

Dl Cîrlan precizează că este în aceeaşi situaţie şi trebuie să retragă de la lucrările şedinţei.

Dl Donţu supune la vot retragerea d-lui Cîrlan de la lucrările şedinţei:
VOT: DA – unanimitate
Sunt prezenţi 12 consilieri locali. 

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 12

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava 
- iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile   de specialitate  au avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre,  Comisia de urbanism – 
discuţii în plen.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
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Dl Donţu intervine cu o recomandare, respectiv denumirile de străzi să fie atribuite doar stăzilor  
noi.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 14
         
 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  14  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  Comisiei  de  evaluare  şi  selecţionare  a 
proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile   de specialitate  au avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre,  Comisia de urbanism şi 
Comisia de tineret – discuţii în plen.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Dl Donţu consideră că aceste comisii ar trebui să fie formate din primar şi membrii deliberativului.  
Primarul prin aparatul de specialitate urmând să desfăşoare activitatea specifică comisiei.

Dl Secretar atrage atenţia asupra faptului că doar Primarul poate decide asupra persoanelor din 
executiv care pot face parte din această comisie.

Dl  Primar  precizează  că  acest  proiect  de  hotărâre  ar  trebui  amânat  pentru  a  fi  prezenţi  toţi  
consilierii locali şi consideră că proporţionalitatea trebuie respectată, motivat şi de faptul că în mandatul  
trecut din această comisie au făcut parte trei consilieri locali ai opoziţiei.

Dl Donţu precizează că consilierii PDL lispesc de la serviciu, deci propunerea d-lui Primar nu se  
justifică.

Dl Doroftei prezintă propunerea USL, respectiv Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor 
depuse pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice să fie formată din 7 
membri, respectiv, dl. Primar ca reprezentant al executivului şi următorii 6 consilieri locali.

Se supune la vot propunerea făcută: 
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

Dl  Donţu  prezintă  propunerile  grupului  consilierilor  USL:  dl.  Grosar  Alexandru  Cornel,  dl. 
Brădăţan Tiberius Marius, dl. Vornicu Corneliu, dl. Doroftei Ovidiu, dl. Roibu Marcel Dan şi dl. Păduraru 
Andrei George.

Se supun la vot secret propunerile făcute:
− dl. Grosar Alexandru Cornel
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

− dl. Brădăţan Tiberius Marius 
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.
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− dl. Vornicu Corneliu 
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

− dl. Doroftei Ovidiu
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

− dl. Roibu Marcel Dan
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

− dl. Păduraru Andrei George.
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

 Comisia  de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă din fonduri publice va avea următoarea componenţă:
1. Lungu Ion – Primar1. Lungu Ion – Primar
2. Grosar Alexandru – Cornel - consilier local2. Grosar Alexandru – Cornel - consilier local
3. Brădăţan Tiberius – Marius – consilier local3. Brădăţan Tiberius – Marius – consilier local
4. Vornicu Corneliu - consilier local4. Vornicu Corneliu - consilier local
5. Doroftei Ovidiu – consilier local5. Doroftei Ovidiu – consilier local
6. Roibu Marcel – Dan - consilier local6. Roibu Marcel – Dan - consilier local

 7. Păduraru Andrei – George - consilier local 7. Păduraru Andrei – George - consilier local

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aprobate:
VOT: DA – 12

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 15  Proiect  de hotărâre  privind stabilirea componenţei  Comisiei  privind soluţionarea 
cererilor  pentru repartizarea locuinţelor,  conform Legii  locuinţei  nr.  114/1996,  republicată,  şi  a  
Legii  nr.  152/1998  privind  înfiinţarea  Agenţiei  Naţionale  pentru  Locuinţe  -  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava;

Comisiile   de specialitate  au avizat  favorabil  proiectul  de  hotărâre,  Comisia de urbanism şi 
Comisia de tineret – discuţii în plen.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl Doroftei prezintă propune ca această comisie să fie formată din 7 membri: primar şi 6 consilieri  
locali.  

 Dl Primar  precizează că  pentru buna ei  funcţionare,  face o completare,  respectiv  din această  
comisie să facă parte în calitate de secretar d-na. Ungurean Doina.

Dl Doroftei este de acord cu completarea d-lui Primar. 
Se supune la vot propunerea făcută: 
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.
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Dl Doroftei  prezintă propunerile grupului  consilierilor  USL:  dl.   Sfeclă Geniloni,  dl.   Girigan 
Eugen, dl.  Arămescu Adrian, dl. Vîrvara Gavril, dl. Mocanu Vasile şi dl.  Rusu Paul.  

Se supun la vot secret propunerile făcute:
− dl. Sfeclă Geniloni
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

− dl. Girigan Eugen
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

− dl.  Arămescu Adrian
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

− dl. Vîrvara Gavril 
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

− dl. Mocanu Vasile
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

− dl.  Rusu Paul.  
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

Comisiei  privind  soluţionarea  cererilor  pentru  repartizarea  locuinţelor,  conform  Legii 
locuinţei  nr.  114/1996,  republicată,  şi  a Legii  nr.  152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei  Naţionale 
pentru Locuinţe va avea următoarea componenţă:
1. Lungu Ion – Primar                                         - preşedinte
2. Sfeclă Geniloni – consilier local                      - membru
3. Girigan Eugen - consilier local                       - membru
4. Arămescu Adrian - consilier local                  - membru
5. Vîrvara Gavril - consilier local                       - membru
6. Mocanu Vasile - consilier local                       - membru

 7. Rusu Paul -  consilier local                              - membru

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aprobate:
VOT: DA – 12

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  16  Proiect  de  hotărâre  privind  consituirea  Comisiei  de  evaluare  a  ofertelor  pentru 
procedurile  de  atribuire  a  copiilor  conforme  pentru transportul  în  regim de  taxi  şi  în  regim de 
închiriere - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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Comisiile  de specialitate  au avizat favorabil  proiectul de hotărâre,  Comisia de urbanism  – 
discuţii în plen.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre cu completarea ca secretariatul acestei să fie asigurat de 
d-na Amariei Ileana. 

Dl Doroftei prezintă propune ca această comisie să fie formată din 7 membri: primar şi 6 consilieri  
locali, secretariatul urmând să fie asigurat de persoana propusă de dl Primar.  

Se supune la vot propunerea făcută: 
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

Dl Donţu prezintă propunerile grupului consilierilor USL pentru membri şi membri de rezervă: dl. 
Grosar Alexandru – Cornel, dl. Sfeclă Geniloni, dl. Girigan Eugen, dl. Roibu Marcel – Dan, dl.   Păduraru 
Andrei – George, dl. Doroftei Ovidiu, dl. Brădăţan Tiberius – Marius şi dl. Vîrvara Gavril. 

Se supun la vot secret propunerile făcute:
− dl. Grosar Alexandru Cornel
VOT: DA – 12
            Propunerea a fost aprobată.

-           dl. Seclă Geniloni
VOT: DA – 12
            Propunerea a fost aprobată.

-            dl. Girigan Eugen
VOT: DA – 12
            Propunerea a fost aprobată

-         dl. Roibu Marcel Dan
VOT: DA – 12
Propunerea a fost aprobată.

-         dl. Păduraru Andrei George
VOT: DA – 12
            Propunerea a fost aprobată.

-          dl. Doroftei Ovidiu
VOT: DA – 12
            Propunerea a fost aprobată.

-          dl. Brădăţan Tiberius Marius – membru de rezervă
VOT: DA – 12
            Propunerea a fost aprobată.

-          dl. Vîrvara Gavril – membru de rezervă
VOT: DA – 12
            Propunerea a fost aprobată.

Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire a copiilor conforme pentru 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere va avea următoarea componenţă:
  1. Ion Lungu – primar - preşedinte;
 2. Grosar Alexandru – Cornel - Consilier local - membru;
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3. Sfeclă Geniloni - Consilier local                    - membru;
4. Girigan Eugen -Consilier local - membru;
5. Roibu Marcel – Dan - Consilier local   - membru;
6. Păduraru Andrei – George - Consilier local              - membru;
7. Doroftei Ovidiu - Consilier local               - membru;
8. Brădăţan Tiberius – Marius -Consilier local - membru de rezervă;
9. Vîrvara Gavril - Consilier local              - membru de rezervă;

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aprobate:
VOT: DA – 12

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni / lucrări de interes local pe  
care persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligaţia de a le presta  
lunar conform Legii  nr.  416/2001 privind venitul  minim garantat,  cu modificările şi  completările  
ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Dl Girigan întreabă dacă există norme de muncă impuse în aceste cazuri, un volum de muncă ce 
trebuie realizat într-o anumită perioada de timp.

Dl Primar precizează că aceste persoane trebuie să realizeze un anumit număr de ore de muncă în 
folosul comunităţii.

Dl  Viceprimar  Doroftei  precizează  că  aceste  persoane  104  persoane  beneficiare  dintre  care 
aproximativ 40 de persoane prestează aceste activităţi, au o normă de 30 de ore / săptămână, iar ca şi  
performanţă 5 – 6 persoane pot fi comparate cu un angajat al Direcţiei Domeniului Public. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 12

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 18 Cererea de concediu a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu înregistrată la 
Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr.93/06.06.2012;

Dl Primar informează că în perioada 16.07 – 03.08.2012 va avea concediu de odihnă.

S-a luat act de cele prezentate. 

PUNCTUL 19 Diverse.

19.1 Dl Primar aduce la cunoştinţă faptul că potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al Consiliului Local al municipiului Suceava şedinţa ordinară a lunii august va fi în ultima joi din lună,  
respectiv 30.08.2012.
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19.2 Dl Viceprimar Doroftei informează asupra faptului că liderul de grup al consilierilor locali 
PNL este dl. Corneliu Vornicu.

19.3 Dl Secretar aminteşte asupra obligativităţii depunerii declaraţiilor de avere, declaraţiilor de 
interese şi a declaraţiilor privind interesele personale.

Ordinea de zi suplimentară

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului 
Suceava”, Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Catolicosul şi Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 12

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre de modificare a prevederilor art.  4 pct.  4 din cadrul HCL nr.  
120/21.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 12

 Hotărârea a fost adoptată.

             Dl Donţu declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din 
data de 12 iulie 2012 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           SECRETAR MUNICIPIU
        OVIDIU LIVIU DONŢU                                                                                          Jr. IOAN CIUTAC

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                       ÎNTOCMIT          
               GRĂMADĂ ANCUŢA   

21


	ROMÂNIA
	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
	SUCEAVA
	PROCES VERBAL
	încheiat astăzi 12 iulie 2012


