
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 29 ianuarie 2009 

 
 
Dl. Viceprimar Harşovschi – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
170/23.01.2009, pentru data de 29.01.2009, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului 
Suceava şi informează că sunt prezenţi 18 de consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în 
funcţie şi dl. Ungurian Daniel care urmează să fie validat în funcţia de conislier local, întârzie d-na. Cocriş, 
dl. Bosancu şi dl Girigan, lipseşte motivat dl. Mocanu.    

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na. Elisabeta 
Văideanu, d-na. Cerasela Prelipceanu, d-na. Narcisa Marchitan, dl. Florin Cerlincă, dl. Viorel 
Horodenciuc, dl. Marian Andronache, dl. Mihail Jitariuc, dl. Gelu Greceanu, d-na. Violeta Bujorean – Şef 
Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na. Mirela Dziubinschi 
– Şef Serviciul resurse umane, d-na. Lorena Mureşan – Şef Serviciul evidenţa şi administrarea imobilelor 
de locuit, d-na. Camelia Damian – Şef Serviciul patrimoniu, d-na. Ileana Amariei – Şef Serviciul 
autorizare, corp control comercial, dl. Mihai Hostiuc – Şef Serviciul salubrizare. 

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin 
Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv, d-ra. Oana Şlemco – Evenimentul de Iaşi; 

 
 Dl. Viceprimar Harşovschi – propune includerea pe ordinea de zi la Punctul 33 a Raportului de 
evaluare al Funcţionarului public de conducere – Jr. Ioan Ciutac – Secretar municipiu, iar Punctul 34 - 
Diverse, prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot: 
 
 Dl. Viceprimar Harşovschi - prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi o supune la 
vot: 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 15.12.2008 şi 
29.12.2008; 

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

3. Proiect de hotărâre de modificare a art. 2 din cadrul HCL nr. 121/18.06.2008 privind alegerea 
membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Ungurian Daniel în 
Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre de modificare a art. 3 din cadrul HCL nr. 128/2008 privind desemnarea 
reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Transport 
Public Local” S.A. Suceava şi din HCL nr. 129/2008 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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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din fondul de rulment a deficitului 
bugetar rezultat la finele anului 2008 şi a utilizării în cursul anului 2009 a disponibilităţilor rămase 
în fondul de rulment la finele anului 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea a 7 apartamente situate în blocurile construite din fondurile 
statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, către titularii 
contractelor de închiriere, în condiţiile impuse de Decretul Lege nr. 61/1990, republicat şi a Legii 
nr. 85/1992, republicată - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – 
solicitant Cojocariu Eugen - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – 
solicitanţi Crăciun Gavril, Paicu Vasile - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – 
solicitanţi Strugariu Vasile, Vereha Viorel, Rotaru Cezar - iniţiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – 
solicitant S.C. MUHA S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

12. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile 
cuprinse în anexa 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; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 137/10.07.2008 - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate 
privată a municipiului Suceava, str. Calea Burdujeni, nr.8, bl. 40, sc. D - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, str. 
Mihai Viteazu nr. 54, în vederea amplasării unui totem publicitar - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate 
privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu comercial - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate 
privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit, respectiv a unor spaţii 
comerciale - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul nr. 15.790/18.04.2007 de 
delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie 
termică în Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind modificare anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Suceava nr. 290 din 17 decembrie 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

21. Raportul Comisiei de Evaluare consituită prin HCL nr. 138/10.07.2008, înregistrat sub nr. 
4/12.01.2009;  

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport 
persoane în regim de taxi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 
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23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009 - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi 
a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a statului 
de funcţii pentru Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei 
Municipale de Evidenţă a Persoanelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi actualizarea 
statului de funcţii pentru Direcţia Generală a Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Ecologizare - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi 
a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Administraţia Pieţelor - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 

31. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2008, înregistrată la Primăria 
municipiului Suceava sub nr. 250.153/13.01.2009; 

32. Informarea Poliţiei Municipiului Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava 
sub nr. 5/16.01.2009; 

33. Diverse. 
 

          VOT : DA – 21 
 
 
    

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 
15.12.2008 şi 29.12.2008; 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale. 
 
 Se supun la vot procesele verbale: 

 VOT : DA – 18 
 
 Procesele  verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 15.12.2008 şi 29.12.2008 
au fost aprobate. 

 
 

PUNCTUL 2  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al 
d-lui. Irimie Cristian Anton şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul 
Local al municipiului Suceava; 
 
          Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
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     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 18 
                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre de modificare a art. 2 din cadrul HCL nr. 121/18.06.2008 
privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Dl Viceprimar Seredenciuc propune desemnarea d-lui. Barbă în Comisia de validare a 

mandatelor consilierilor locali. 
 

 Comisia de validare se retrage pentru a-şi alege preşedintele şi pentru a studia dosarul în vederea 
validării mandatului de conislier local a d-lui. Ungurian Daniel.  

 
Pauză. 
Se reiau lucrările şedinţei. 
 
Comisia de validare şi-a desemnat preşedintele în persoana d-lui. Niculai Barbă şi a studiat 

dosarul pentru validarea mandatului de consilier local a d-lui Ungurian. 
 

     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 18 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Ungurian 
Daniel în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 Dl Barbă – preşedintele Comisiei de validare precizează că sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de 
lege pentru validarea mandatului de consilier local a d-lui. Ungurian Daniel. 
 

     Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 18 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 

 
 Dl Ungurian depune jurământul. 
 
 Dl Primar transmite felicitări d-lui. Ungurian. 
 
 Dl Viceprimar Harşovschi urează bun venit d-lui Ungurian în echipa consilierilor locali şi o 
colaborare cât mai bună în interesul locuitorilor municipiului Suceava. 
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 Dl Viceprimar Harşovschi anunţă că au venit d-na Cocriş şi dl Bosancu – sunt prezenţi 21 de 
conislieri locali. 
 
 
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre de modificare a art. 3 din cadrul HCL nr. 128/2008 privind 
desemnarea reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 
„Transport Public Local” S.A. Suceava şi din HCL nr. 129/2008 privind desemnarea 
reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Termica” S.A. 
Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune aplicarea OUG nr. 79/2008 privind 
stabilirea unor măsuri economico – financiare la nivelul unor operatori economici, modificată şi 
completată prin OUG nr. 222/2008 privind stabilirea unor măsuri referitoare la remunerarea 
conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, care 
stabileşte pentru reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale în organele de conducere / control la 
societăţile la care sunt acţionar unic sau majoritar, respectiv membri în Adunările Generale ale 
Acţionarilor la SC TPL SA Suceava şi SC Termica SA Suceava, indemnizaţia de 1% din remuneraţia 
directorului societăţii.  
  

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 

 
 Dl Viceprimar Harşovschi anunţă că a venit dl Girigan – sunt prezenţi 22 de conislieri locali. 

 
 

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din fondul de rulment a 
deficitului bugetar rezultat la finele anului 2008 şi a utilizării în cursul anului 2009 a 
disponibilităţilor rămase în fondul de rulment la finele anului 2008 - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că având în vedere prevederile Codului Fiscal şi a Normelor metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008 din suma de 658.309,14 lei reprezentând fond de 
rulment înaintea efectuării operaţiunilor de închidere, este necesară acoperirea definitivă a deficitului 
bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2008, cu suma de 221.226,78 lei, urmând ca diferenţa 
rămasă de 437.082,36 lei să fie utilizată în cursul anului 2009 pentru acoperirea golurilor temporare de 
casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielie anului curent.   

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 22 
                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind vânzarea a 7 apartamente situate în blocurile 
construite din fondurile statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Suceava, către titularii contractelor de închiriere, în condiţiile impuse de Decretul Lege nr. 
61/1990, republicat şi a Legii nr. 85/1992, republicată - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune vânzarea a 7 apartamente situate în 
blocurile construite din fondurile statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului 
Suceava, către titularii contractelor de închiriere, excepţie de la relgula ca aceste locuinţe să fie 
închiriate înainte de 1990 este poziţia 7, o garsonieră insalubră de pe str. Aleea Dumbrăvii unde au fost 
investite sume importante de bani. 

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 21 
           ABŢ - 1 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic 
de Detaliu – solicitant Cojocariu Eugen - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
 
 Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea unui Plan Urbanistic de 
Detaliu pentru dl Cojocariu Eugen pentru o construcţie pe teren proprietate privată în incinta fostului 
abator. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
           ABŢ - 1 

                                 
      Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic 
de Detaliu – solicitanţi Crăciun Gavril, Paicu Vasile - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
 
 Dl Primar retrage acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi solicită Comisiei de urbanism să 
vizualizeze acest caz, este vorba de două chioşcuri pe teren proprietate privată, problema ce se ridică în 
această situaţie este cea a aliniamentului. 
 
 Dl Bosancu precizează că cunoaşte acest caz, persoanele în cauză încearcă de doi ani de zile să obţină 
această documentaţie şi propune luarea măsurilor ce se impun pentru rezolvarea acestei situaţii. 

 6



 
 D-na Prelipceanu menţionează că problema în acest caz a constituit-o faptul până acum că aceşti nu s-
au înţeles asupra unei documentaţii de urbanism comune. 
 
 
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal – solicitanţi Strugariu Vasile, Vereha Viorel, Rotaru Cezar - iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
  
 Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Zonal 
- solicitanţi Strugariu Vasile, Vereha Viorel, Rotaru Cezar pentru mai multe proprietăţi private situate pe 
Dealul Mănăstirii.  
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă, Comisia de cultură discuţii în plen. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
           ABŢ – 2 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
 
PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal – solicitant S.C. MUHA S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
 
 Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Zonal 
solictant SC MUHA SRL pentru construirea unui bloc la ieşirea din municipiul Suceava spre Fălticeni, 
documentaţie care are avizul Comisiei tehnice. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă, Comisia de cultură discuţii în plen. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
           ABŢ – 1 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor 
bunuri imobile cuprinse în anexa 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; 
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 Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune completarea HCL nr. 3/2006 prin 
actualizarea bunurilor mobile cuprinse în anexa 1 a patrimoniului privat al municipiului Suceava cu nişte 
terenuri care sunt în regim de închiriere / concesiune la anumite persoane. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
           ABŢ – 2 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 137/10.07.2008 - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
  Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune completarea cu doi consilieri locali a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru vânzarea spaţiilor medicale. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 Dl Donţu propune pe dl Iordache. 
 
 Dl Viceprimar Seredenciuc propune pe d-na Petcu. 
 
 Se votează secret pentru dl. Iordache: 

VOT : DA – 13 
  NU  - 5 
           ABŢ – 4                            

      Propunerea a fost aprobată. 
 
 Se votează secret pentru dna. Petcu: 

VOT : DA – 18 
  NU  - 1 
           ABŢ – 3                            

      Propunerea a fost aprobată. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aprobate: 
VOT : DA – 21 
           ABŢ – 1 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de 
teren proprietate privată a municipiului Suceava, str. Calea Burdujeni, nr.8, bl. 40, sc. D - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 
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 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune concesionarea fără licitaţie publică a unei 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în suprafaţă de 9,85 mp pentru amenajarea 
unui balcon în str. Calea Burdujeni, nr.8, bl. 40, sc. D. 

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 20 
           ABŢ – 2 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în 
Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 54, în vederea amplasării unui totem publicitar - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat în urma solicitării SC Open System 
pentru închirierea parcele de teren de 1 mp situată în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 54, în vederea 
amplasării unui totem publicitar. 

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 21 
           ABŢ – 1 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu comercial - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune închirierea fără licitaţie publică a unei 
parcele de teren de 9 mp, proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu 
comercial în Cartierul George Enescu. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 18 
           ABŢ – 4 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de 
teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit, 
respectiv a unor spaţii comerciale - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune concesionarea fără licitaţie publică a unor 
parcele de teren proprietate privată a municipiului în vederea construirii a 6 balcoane a căror suprafaţă nu 
depăşeşte 10 mp fiecare. 
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 

 
Dl Viceprimar Harşovschi propune un amendament în sensul votării în bloc a articolelor 

acestui proiect de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
           ABŢ – 1 

Amendamentul a trecut. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 18 
           ABŢ – 4 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
  
 
 Dl Secretar precizează că într-o şedinţă viitoare a Consiliului Local va fi inclus pe ordinea de zi 
Reguamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava şi sugerează ca 
până în luna februarie persoanele interesate să prezinte propunerile de modificare / completare a acestuia. 
 
  
 
 PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul nr. 
15.790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare 
menajeră - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că prin acest Act adiţional la Contractul nr. 15.790/18.04.2007 de delegare a 
gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră, concesionarul SC Rosal Grup SRL 
se obligă să transporte şi să depoziteze deşeurile menajere la depozitul Antileşti, municipalitatea în calitate 
de concedent se obligă să plătească contravaloarea transportului deşeurilor menajere la depozitul de 
deşeuri de la Antileşti – municipiul Fălticeni. SC Rosal Grup SRL a solicitat Primăriei municipiului 
Suceava pentru transportul şi depozitarea deşeurilor menajere la depozitul din Antileşti acoperirea 
diferenţei de tarif în valoare de 434,48 lei / cursă fără TVA. În urma negocierilor s-a ajuns la o bază de 
calcul din care a reieşit ca valoare a cheltuielilor suplimentare privind transportul deşeurilor menajere la 
depozitul din Fălticeni faţă de depozitul Mirăuţi suma de 300 lei / cursă fără TVA, cu condiţia ca 
autospecialele să transporte la fiecare cursă minim 15 mc compacţi de deşeuri; aceste cheltuieli urmând a 
fi suportate din bugetul local al municipiului Suceava pentru anul 2009.  
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 
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 Dl Girigan consideră că suma de 300 lei / cursă este foarte mare. De regulă, transporturile se taxează 
pe două principii – tonă kilometru, ceea ce înseamnă numărul de tone înmulţit cu numărul de kilometri pe 
care marfa este transportată; şi tarif pe kilometru efectiv. Ceea ce se practică la ora actuală în România la 
tonă kilometru este între 0,18 şi 0,25 lei RON, ori dacă în cazul de faţă s-ar practica acest tarif o cursă de 
50 de km ar ajunge la aproximativ 120 lei. Dacă s-ar aplica un tarif pe kilometru pentru o maşină 
echivalentă care se practică în România de 3 lei / km, ar însemna 150 lei / cursă. Federaţia Română de 
Fotbal plăteşte transportul sportivilor cu un autocar de cinci stele cu 0,8 euro / km, iar municipiul Suceava 
urmează să plătească pentru transportul gunoilui de la Suceava la Fălticeni aproximativ 1,5 euro / km. 
Consideră că Primăria prin serviciul de specialitate ar trebui să renegocieze acest preţ de transport. 
 
 Dl Primar precizează că există deviz pe structură de cheltuieli, sugerează ca în cadrul Comisiilor de 
specialitate persoanele interesate să solicite serviciilor de specialitate toate datele şi actele necesare. 
Referitor la acest contract, municipalitatea a impus condiţia ca pe distanţa existentă de 70 de km, 
cantitatea transportată la ficare cursă să fie de minim 15 mc compacţi de deşeuri, iar pentru respectarea 
standardului de capacitate SC Rosal Grup SRL a trimis la Suceava o nouă autospecială. În situaţia în care 
acest tarif nu se aprobă, se riscă blocarea transportului deşeurilor menajere. 
 
 Dl Iordache precizează că distanţa de la Fălticeni la Suceava este de aproximativ 50 – 55 km. 
 
 Dl Primar menţionează că distanţa dintre Burdujeni şi Antileşti este de 70 km, cursele vor fi efectiv 
confirmate de către o persoană care le supervizează în rampă la Antileşti. 
 
 Dl Iordache consideră mai puţin potrivită dacă nu ilegală, din punct de vedere juridic această situaţie, 
Serviciul acesta de transport al resturilor menajere din Suceava la Fălticeni este diferit de prevederile 
Contractului nr. 15.790/18.04.2007 încheiat cu SC Rosal Grup SRL. Fiind un serviciu diferit, consideră că 
ar fi trebuit făcută licitaţie publică, nicidecum un act adiţional la contractul menţionat. 
 
 Dl Primar precizează că în urma discuţiilor cu serviciile de specialitate şi cu ANRSC s-a ajuns la 
concluzia că este legală încheierea acestui act adiţional, iar în calitatea sa de ordonator de credite, este 
persoana cea mai interesată ca acest contract să se desfăşoare în condiţiile legii. 
 
 Dl Iordache „cu siguranţă, probabil că nu se vor modifica taxele care se percep populaţiei în 
momentul acesta, dar firma Rosal este direct interesată să lase din preţul destinat fiecărui kilometru prin 
simplul fapt că efectuează salubrizarea în acest oraş, dacă firmei Rosal nu-i convin aceşti termeni poate să 
renunţe”. 
 
 Dl Primar precizează că în prezent nu există nici un motiv legal pentru a rezilia contractul încheiat cu 
SC Rosal Grup SRL. 
 
 Dl Iordache consideră că trebuie pusă o metodă de presiune pe firma Rosal pentru că impunându-i un 
anumit preţ pe kilometru, are astfel facilitatea de a strânge gunoiul din oraş. 
 
       Dl Viceprimar Harşovschi precizează că trebuie avut în vedere costurile pe care le implică acest 
transport: noi angajaţi, autospeciale, utilaje, etc. 
 
 Dl Girigan menţionează că trebuie avute în considerare faptul că în tariful iniţial solicitat există o 
componentă de transport, societatea de salubrizare trebuia oricum să transporte deşeurile menajere la 
groapa de gunoi din Suceava.  
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 Dl Primar precizează că activitatea de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere se 
desfăşoară potrivit devizului existent. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 16 
            NU  - 4 
           ABŢ– 2 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de 
alimentare cu energie termică în Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea Regulamentului Serviciului 
public de alimentare cu energie termică în municipiul Suceava, ca în cazul tuturor serviciilor de utilitate 
publică.  
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism nu se 
pronunţă. 
 
 Dl Iordache solicită ca în cadrul Secţiunii 1, art. 2 alin. 1 să se înlocuiască denumirea SACET cum 
este scrisă greşit fără spaţiu cu „SA CET”. 
 
 Dl Viceprimar Seredenciuc precizează că nu este o greşeală în acest sens, sunt două noţiuni diferite 
SACET înseamnă Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.    
 

 Dl Iordache solicită o serie de rectificări în cadrul Regulamentului, respectiv:  
- modificarea pct. b din cadrul art. 2 alin. 2 (2) – „Serviciul de alimentare cu energie termică se 

înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii (...) b) dezvoltarea durabilă a 
municipiului Suceava” în locul sintagmei „.....dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ teritoriale”, 
cum din greşeală a fost preluat acest subpunct din Regulamentul S.C. ACET S.A. Suceava şi se referă la 
celelalte municipii care sunt cuprinse în asociaţie.  

 - modificarea art. 3 pct.A. „...în domeniul privat al municipiului Suceava şi în proprietatea SC 
TERMICA SA  Suceava” în loc de „..în domeniul privat al statului şi proprietatea SC Termica SA 
Suceava”. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse de dl Iordache: 
VOT : DA – 20 
           ABŢ– 2 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind modificare anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Suceava nr. 290 din 17 decembrie 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
         
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune modificarea HCL nr.290/17.12.2007 
privind aprobarea înfiinţării Comandamentului Antiepizootic al municipiului Suceava.  
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 22 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 21 Raportul Comisiei de Evaluare consituită prin HCL nr. 138/10.07.2008, înregistrat 
sub nr. 4/12.01.2009; 
 
 Dl Primar precizează că este vorba despre Raportul Comisiei pentru evaluarea autorizaţiilor taxi, 
autorizaţii al căror număr a fost majorat cu 43.  

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil Raportul Comisiei de Evaluare. 

 
Se supune la vot Raportul Comisiei de Evaluare: 

VOT : DA – 22 
                                 

 Raportul Comisiei de Evaluare a fost adoptat. 
 
 
PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea 
serviciului de transport persoane în regim de taxi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 
 
     Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune atribuirea efectivă a autorizaţiilor taxi 
nr. 80, 88, 285 şi de la 331 la 370.  

 
    Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 21 
            ABŢ - 1 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
pentru anul 2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

     Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2009 ca formalitate impusă de lege deşi toate posturile sunt blocate. 

 
    Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 21 
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            ABŢ - 1 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 

 
PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal, 
statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
      Dl Primar menţionează datorită unor modificări legislative, în special ale Legii urbanismului, se 
desfiinţează nişte posturi de la Compartimetul acorduri unice, iar în urma controalelor efectuate de Curtea 
de Conturi şi alte structuri a fost sesizat faptul că direcţia juridică nu a fost corect organizată, astfel încât 
juriştii din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Direcţiei de Asistenţă Socială vor fi incluşi în cadrul 
Serviciului contencios administrativ, juridic din cadrul aparatul de specialitate al primarului.  

 
      Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

 Dl Tătăranu face o precizare referitoare la reducerea posturilor de la Biroul de analiză, avizare şi 
emitere a acordurilor unice, este impropriu spus emitere acorduri unice deoarece nu acest birou le emite, 
ci Comisia de Acorduri Unice din care face parte şi structura de specialitate a primarului care era obligat 
prin lege să o constituie. S-ar putea ca până la 4 februarie când este termenul de modificare a normelor de 
aplicare a legii această structură să rămână în continuare pentru celelalte funcţiuni pe care le are în statut. 
 
 Dl Secretar menţionează că acest compartiment aduna avizele ce stăteau la baza decumentaţiilor 
pentru acord unic, iar conform modificărilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, toate avizele şi acordurile sunt aduse de solicitant, astfel încât acest compartiment nu-şi mai 
are funcţionalitatea. 
 
 Dl Primar precizează că orice alte modificări vor fi necesare vor fi supuse aprobării Consiliului 
Local.  

 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 22 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 25 Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal, 
statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă 
Socială - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 
        Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune actualizarea organigramei, 
numărului de personal, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru 
Direcţia de Asistenţă Socială. 

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 21 
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            NU - 1 
                                 

      Hotărârea a fost adoptată. 
 

 
PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare şi a statului de funcţii pentru Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 
       Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune actualizarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare şi a statului de funcţii pentru Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor. 

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT : DA – 22 
                                             

      Hotărârea a fost adoptată. 
 

 
PUNCTUL 27 Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

 
       Dl Primar retrage acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. 
 
 
PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare şi actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală a Domeniului Public - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava;  
 
 Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare şi actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală a Domeniului Public. 

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

         Dl Iordache propune inserarea sintagmei „câini fără stăpân” astfel încat art. 2 va avea 
următorul conţinut: „Art.2. - Se aprobă actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Generale a 
Domeniului Public care cuprinde transformarea funcţiei de execuţie aferentă postului de conducere de 
şef sector la Sectorul gestionare câini fără stăpân, din inspector de specialitate gr.IA (S) în inspector 
tr.IA (M), conform anexei nr.2.” 

 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse: 

VOT : DA – 21 
           ABŢ - 1 
                                             

      Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 29 Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal, 
statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de 
Ecologizare - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 
    Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune actualizarea organigramei, numărului 
de personal, statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia 
de Ecologizare 

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

       Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                                        

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 30 Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal, 
statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Administraţia 
Pieţelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 
        Dl Primar menţionează că acest proiect de hotărâre propune actualizarea organigramei, 
numărului de personal, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru 
Direcţia Administraţia Pieţelor, impuse de modificările Codului fiscal şi a observaţiilor făcute de Curtea 
de Conturi, această direcţie nu se mai finanţează din venituri extrabugetare ci este o direcţie ca oricare 
alta din cadrul municipalităţii.  

 
      Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

         Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
           ABŢ - 1 
                                             

      Hotărârea a fost adoptată. 
 
 

PUNCTUL 31 Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2008, 
înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 250.153/13.01.2009; 

 
 S-a luat act. 
 
 
   PUNCTUL 32 Informarea Poliţiei Municipiului Suceava înregistrată la Consiliul Local al 
municipiului Suceava sub nr. 5/16.01.2009; 
 
 S-a luat act. 
 
 
PUNCTUL 33 Raport de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarului public de 
conducere – Jr. IOAN CIUTAC – Secretarul municipiului Suceava; 
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        Dl Iordache propune majorarea notei de la 4 la 5 la “Capacitatea de autoperfecţionare si de        
valorificare a experienţei dobândite”. 

VOT : DA – 21 
           ABŢ – 1 
Propunerea a fost aprobată. 
 
Se supune la vot Raportul de evaluare cu propunerea aprobată. 
VOT : DA – 22 

 
 Raportul de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarului public de conducere –  
Jr. IOAN CIUTAC – Secretarul municipiului Suceava a fost aprobat. 
 
 
 
PUNCTUL 34 Diverse 
 
 34.1 Dl Viceprimar Harşovschi mulţumeşte pentru colaborarea din ultimele trei luni în care a 
prezidat şedinţele Consiliului Local al municipiului Suceava şi sugerează să se facă propuneri pentru 
alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni. 
 
        Dl Viceprimar Seredenciuc propune pe d-na Săndulescu.  

VOT : DA – 21 
           ABŢ – 1 
Propunerea a fost aprobată, noul preşedinte de şedinţă este d-na Săndulescu Monica 

Loredana. 
 
 
       34.2 Dl Secretar precizează că au fost comunicate Fişele fiscale ale consilierilor locali, declaraţiile de 
avere şi de interese urmând a fi reactualizate până la data de 15 iunie 2009  
 
 
 34.3 Dl Iordache ridică o serie de probleme, astfel: 
  - a străzilor din cartierul Burdujeni unde se efectuează lucrări de aducţiune a apei şi propune 
spălarea străzii şi trotuarelor;  
  - a iluminatului din Cartierul Obcini, a urgentării definitivării lucrărilor la Grădiniţa din acest 
cartier şi a stării de curăţenie din Cartierul George Enescu;  
  - a stării străzii Slătioarei şi propune schimbarea sensului unic; 
  - a Bulevardului Victoriei la care stratul de uzură s-a deteriorat, propune repararea acestuia dat 
fiind faptul că lucrarea este în garanţie, iar pentru a evita transformarea acestuia într-o parcare de tir-uri 
propune amenajarea unor spaţii cu această destinaţie în afara oraşului.   
 
 Dl Primar precizează că societatea care realizează lucrările de aducţiune a apei în Cartierul Burdujeni 
Sat are şi obligaţia spălării carosabilului şi a trotuarelor, iar aceasta împreună cu municpalitatea vor lua 
măsurile necesare pentru remedierea situaţiei. Referitor la Grădiniţa din cartierul Obcini aceasta va putea 
funcţiona începând cu semestrul al doilea. În ceea ce priveşte iluminatul, acestă problema va fi rezolvată, 
municipalitatea se află în faza de preluare a sistemului de iluminat, urmând a fi emisă factura de către 
E.ON Moldova, în acest sens în urma discuţiilor de la Ministerul Lucrărilor Publice pentru acel pol de 
dezvoltare economică pentru suma de 22,4 mil euro, programul este eligibil, iar aproximativ 2 mil euro 

 17



vor fi folosiţi pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor de iluminat public. Lucrările de pe str. Slătioarei 
vor fi definitivate în primăvară iar în perioada următoare va fi prezentat în Consiliul Local Studiul de 
trafic în care sunt prevăzute foarte multe sensuri unice, parcări supraterane în zona Magazinului Bucovina 
şi Zona Piaţa Mare şi subterane, piste pentru biciclete, lărgirea str. Mitropoliei, etc, ocazie cu care invită 
persoanele interesate la dezbaterea publică a acestuia. Referitor la amenajarea unor parcări pentru tir-uri se 
aşteaptă identificarea unor spaţii la intrarea în municipiul Suceava pentru ca traficul din zona Bulevardului 
Victoriei să fie deblocat. 
 
 
 34.4 D-na Coscriş informează cu privire la rezolvarea unei probleme, cea a lipsei serviciului de 
permanenţă la farmacii, astfel încât, începând cu data de 15 februarie va fi asigurată permanenţa la nivelul 
municipiului Suceava. Propune amenajarea condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii la 
Adăpostul pentru câinii fără stăpân. Ridică problema stării străzilor din Cartierul Iţcani şi Burdujeni şi 
sesisează asupra faptului că semnele de circulaţie din zona sensurilor giratorii nu sunt vizibile.   
 
 Dl Primar salută iniţiativa d-nei Cocriş de a asigura serviciu de permanenţă la farmacie în municipiul 
Suceava. În ceea ce priveşte Adăpostul pentru câinii fără stăpân va fi amenajat corespunzător după ce 
situaţia juridică a spaţiilor va fi reglementată, însă în buget vor fi prevăzute sume mai mari de bani pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de la Adăpost. Lucrările de reparaţii a străzilor vor fi legate de reabilitarea 
canalizărilor, pe străzile mari s-a pus în discuţie posibilitatea schimbării tehnologiei de asfaltare. 
  
 
 34.5 Dl Donţu solicită o informare cu privire la lipsa apei calde timp de trei luni de zile în municipiul 
Suceava şi propune luarea unor măsuri pentru minimizarea disconfortului şi evitarea acestei situaţii 
 
 Dl Primar precizează că în urma discuţiilor purtate cu conducerea SC Termica SA Suceava s-a ajuns 
la concluzia că această măsură trebuie luată pentru a se putea efectua lucrări la conducta magistrală de 2,5 
km, care trebuie înlocuită parţial în toate cartierele municipiului Suceava, astfel încât pe perioada 
lucrărilor nu se poate furniza apă caldă, în municipiul Suceava urmând a fi demarate lucrări ample de 
reabilitare.  
 
 
 34.6 Dl Donţu solicită constituirea unei comisii din cadrul executivului care să identifice nişte posibile 
noi locuri de parcare în Cartierul George Enescu, după soluţia aplicată cu succes în sectorul 3 din 
Bucureşti, există trotuare pe Bulevardul George Enescu care să fie micşorate pentru amenajarea de noi 
locuri de parcare. 
 
 Dl Primar precizează că se va avea în vedere propunerea d-lui Donţu, problema parcărilor de 
reşedinţă fiind inclusă şi în Studiul de trafic. 
 
 
 34.7 Dl Girigan menţionează că reţeaua stradală din municipiul Suceava este mai bună decât în alte 
localităţi, dar şi mai precară decât în altele. Solicită ca serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 
municipiului Suceava, din punct de vedere tehnic, să limiteze la maxim autorizarea intervenţiei în săpătură 
deschisă în carosabil şi să urmărească cu foarte mare atenţie refacerea acestor intervenţii. La 100 de metri 
de Primăria municipiului Suceava s-a executat o traversare a str. Universităţii necorespunzătoare din punct 
de vedere tehnic; s-au cheltuit miliarde de lei pentru covorul asfaltic dintre Iţcani şi Burdujeni şi din cauză 
că nu s-a executat corect acoperirea conductei de alimentare cu apă tot covorul asfaltic este afectat, iar 
banii irosiţi. Nu se execută corect lucrările de intervenţie în carosabil acesta este motivul pentru care 
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degradările cele mai mari apar pe locurile unde s-au efectuat lucrări, astfel pe drumurile naţionale nu se 
dau autorizaţii de traversare în săpătură deschisă ci numai cu foraj orizontal. În ceea ce priveşte metodele 
de sporire a capacităţii portante a drumurilor, cu geogrile, acestea sunt extrem de costisitoare şi consideră 
că municipiul Suceava nu-şi poate perimite să contracteze asemenea lucrări care ar dubla aproape preţul 
unui kilometru de consolidare a străzii. 
 
 Dl Primar precizează că sunt permise doar intervenţiile la avarii a societăţilor aflate în subordinea 
Consiliului Local al municipiului Suceava. 
 
 
 34.8 Dl Drăgoi propune referitor la PUZ Lanişte constituirea unei comisii care să verifice sesizările 
cetăţenilor din zonă care reclamă nerespectarea distanţelor între proprietăţi şi drumurile de acces.    
 
 Dl Primar precizează că există două, trei asemenea cazuri în care proprietarii fie vor fi despăgubiţi fie 
li se va da teren în altă parte. Aprobarea PUZ – ului trebuie urgentată pentru a putea fi aplicat Master 
Planu de dezvoltare a aplicaţiei ISPA etapa a 2 a pentru racordarea la apă şi canalizare a acestei zone. 
 
 
 34.9 Dl Bosancu propune ca în programul de reparaţii a străzilor din Cartierul Burdujeni Sat să se 
balasteze şi str. Pictor Panaiteanu. 
 
 Dl Primar precizează că str. Pictor Panaiteanu este în curs de balastare. 
 
  
 34.10 Dl Mîndrilă referitor la parcările din carosabil ridică problema străzii Rulmentului unde se 
circulă pe un singur sens din cauza tir – urilor şi autocarelor parcate. 
 
 Dl Primar solicită ca unde sunt probleme punctuale asemănătoare celei expuse de dl Mîndrilă să se ia 
legătura cu dl. Cerlincă – Directorul Direcţiei Generale Tehnice şi de Investiţii pentru centralizarea tuturor 
acestor probleme şi includerea lor în Studiul de trafic. 
 
 
 34.11 Dl Iordache consideră că ar trebui desemnată o persoană din executiv care să noteze toate 
problemele ridicate în cadrul Punctului „Diverse”. 
 
 Dl Secretar menţionează precizează că toate intervenţiile din cadrul Consiliului Local al municipiului 
Suceava sunt înregistrate şi consemnate în procesele verbale ale şedinţelor. 
 
 
 34.12 Dl Vornicu solicită ca în mape să fie puşi fluturaşii privind indemnizaţia consilierilor şi 
abonamente la meciurile de handbal. 
 
 Dl Secretar precizează că au fost distribuite în mape Fişele Fiscale 2 ale fiecărui consilier local, iar 
fluturaşii privind indemnizaţia consilierilor se ridică de la Serviciul financiar – contabilitate.   
 
 Dl Primar precizează că invitaţiile pentru meciurile de handbal se dau punctual pe fiecare meci, 
persoanele interesate trebuie să le solicite de la Cabinetul Primarului. 
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 34.13 Dl Onofrei Răileanu precizează că în ceea ce priveşte curăţenia din Cartierul George Enescu a 
supervizat această activitate împreună cu conducerea SC Rosal Grup SRL şi cu Asociaţiile de Proprietari, 
iar referitor la problemele de trafic consideră necesar a se interveni pentru deblocarea traficului din 
Bulevardul George Enescu spre Cartodrom. 
 
 Dl Primar precizează că în Cartierul George Enescu problemele în trafic apar datorită străzilor prea 
înguste, însă soluţia de compromis propusă de Primărie, de a construi pe Cartodrom o parcare supraetajată 
nu a fost acceptată de locuitorii din zonă. 
 

 
         Dl. Viceprimar Harşovschi declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Suceava din data de 29 ianuarie 2009 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    
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