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PROCES VERBAL
încheiat astăzi 10 martie 2014
Dl Harşovschi, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare
a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr.
535/07.03.2014, pentru data de 10.03.2014, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 18 consilieri locali din numărul total de 23
de consilieri în funcţie. Lipsesc: dl. Ciobanu – Timofi, dl. Cîrlan, dl. Monacu, dl. Mocanu şi dl.
Vornicu.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, director Direcţia
buget, contabilitate şi fiscalitate d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. Mirela Sofian – Nicoară – şef
Birou buget şi dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios administrativ, juridic.
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl.
Valentin Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv şi reprezentanţi ai televiziunilor locale.
Dl Harşovschi salută prezenţa viceprimarilor la muncă şi mulţumeşte tuturor pentru
prezenţă.
Dl Girigan solicită introducerea pe ordinea de zi a Punctului 3 – Diverse.
Dl Viceprimar Doroftei „haideţi să încercăm să fim cât se poate de succinţi, nu abuzaţi
de calitatea vremelnică de preşedinte şi încercaţi să lăsaţi discuţia pe teme politice la punctul
Diverse”.
Dl Harşovschi prezintă ordinea de zi a şedinţei cu introducerea Punctului 3 Diverse:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului
Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
VOT: DA – 18
Ordinea de zi a fost aprobată.
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de
rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
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Dl Primar mulţumeşte pentru prezenţa la această şedinţă extraordinară, şedinţă care se
datorează presiunii făcute de cei care aşteaptă finanţare pe sport. Ca primar, chiar şi în acest an a
ţinut cont de toate amendamentele solicitate de finanţare a sportului, inclusiv cele pentru care a
fost necesară această rectificare bugetară, 4 amendamente solicitate de consilierii PNL,
respectivfinanţarea a 4 noi ramuri sportive: ciclism, înot, şah şi tenis de masă. Menţine punctul
de vedere din cel de-al doilea proiect de pe ordinea de zi, pentru finanţarea preponderentă a
handbalului 10 miliarde şi a fotbalului – 10 miliarde, şi celelalte sporturi la fel de importante.
Regretabil este faptul că în ultimii 10 ani de zile doar Primăria municipiului Suceava finanţează
sportul sucevean. Anul trecut a fost o execuţie mai slabă la Capitolul Sport dar şi din vina celor
ce au beneficiat de finanţări, respectiv handbalul, fotbalul şi celelalte sporturi care nu au adus la
timp justificările necesare pentru a putea beneficia şi de celelalte tranşe de finanţare. Speră ca
aceste finanţări să fie aprobate de către Consiliul Local al municipiului Suceava, însă exigenţa va
fi la fel de mare în ceea ce priveşte eligibilitatea proiectelor şi justificărilor aduse potrivit
prevederilor legale. La fondul de rezervă a fost doar suma de 1 miliard de lei vechi, din care s-au
luat 400 de milioane lei pentru a găsi soluţii pentru finanţarea tuturor sporturilor. Speră ca la
sfârşitul anului bugetar să se poată concluziona că s-au executat în mare parte banii aprobaţi în
această şedinţă, anul trecut au avut o vină şi cei care au beneficiat de finanţare pentru că nu au
adus documentele justificative la timp, astfel, în calitate de primar şi ordonator de credite a dat
dovadă de maximă bunăvoinţă încât aproape jumătate din suma de la fondul de rezervă a fost
alocată finanţării sporturilor.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Onofrei – Răileanu „v-aş ruga să vă puneţi în situaţia d-lui Viceprimar Doroftei, vă
rog să-l credeţi că este pus într-o situaţie foarte grea, eu zic să-i dăm clemenţă, s-au pierdut atâtea
ore în care s-a făcut politică în administraţie, ca şi coleg de Consiliu Local eu zic să avem
clemenţă poate va atinge pragul care i s-a propus de către partid, şi ca prieten i-aş sugera o idee,
să meargă în electoratul USL – ului pentru că din cel al PDL- ului nu poate lua nimic pentru că
noi ne facem treaba ca lumea”.
Dl Grosar precizează că sportul şi educaţia trebuie sprijinite cu prioritate, discuţiile
politice sunt inerente datorită faptului că toţi consilierii locali sunt membri ai partidelor politice,
interesul oricărui partid sau politician este de a aduce alegători în tribune, dacă vom reuşi să
deblocăm această situaţie, nu mai avem din păcate acele rezultate care să umple tribunele, măcar
să redresăm situaţia acum şi poate să ne gândim la performanţă, după care va fi timp şi pentru
campanie.
Dl Viceprimar Doroftei „nu am să fac păcatul să-i răspund pe această temă
preastimatului coleg Onofrei, apreciez însă grija şi interesul pentru sportul sucevean de care
domnia sa dă dovadă, însă nu aceasta era tema discuţiei. Revenind însă la proiectul aflat pe
ordinea de zi, pentru că discutăm despre rectificare şi despre alocarea de sume din fondul de
rezervă, propunerea mea este una foarte clară şi foarte simplă, sub nicio formă pentru bugetul
anului viitor nu o să mai avem această discuţie după aprobarea bugetului. Pentru a se trece de
timpii morţi, de timpii de aşteptare şi de suferinţa pe care o înregistrează astăzi unele ramuri
sportive, această discuţie ar fi trebuit să aibă loc înainte de aprobarea bugetului local. Pe de altă
parte consider că putem lua în calcul şi elaborarea unui proiect acord cadru de finanţare
multianuală, la baza căruia să stea elaborarea unui set de criterii de performanţă cel puţin în ceea
ce priveşte anumite ramuri sportive, acolo unde sumele sunt mai consistente dar şi foarte
importante pentru obţinerea performanţelor de care ne mândrim cu toţii. Acestea sunt cel puţin
două considerente care ar trebui să stea la baza discuţiei privind repartizarea de sume şi fonduri pe
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diferite ramuri şi propun ca în decursul acestui an să modificăm acel regulament pe care tocmai lam aprobat, să introducem o serie de criterii, criterii care stau la baza alocării de fonduri şi în
cadrul Ministerului Sportului, criterii care ne-ar putea ajuta şi pe noi în alocarea de sume. Pe de
altă parte este bine să avem o discuţie serioasă despre încurajarea sportului de masă şi o spun
conştient fiind că astăzi toate terenurile posibile şi disponibile pentru tinerii din municipiul
Suceava sunt inaccesibile şi le sunt interzise în afara orelor de curs, copiii nu au unde să bată
mingea şi să facă mişcare. Propunerea mea clară şi fermă este alocarea de sume pentru
reabilitarea acestor terenuri acolo unde este cazul, pentru dotarea lor şi să deschidem terenurile de
la şcolile din municipiul Suceava în afara orelor de curs şi mai ales în timpul vacanţelor”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT: DA – 18
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că după cum a expus şi la punctul 1, faţă de cele prezentate data
trecută, au fost incluse cele 4 ramuri menţionate cu câte 10.000 lei, astfel încât toate sporturile să
primescă un minim de finanţare. Este de acord cu propunerea d-lui Viceprimar Doroftei
referitoare la finanţarea sportului de masă, însă finanţarea multianuală este o problemă delicată
pentru care trebuie găsită baza legală, majoritatea sumelor sunt alocate în baza licitaţiei şi nu se
poate licita pe un buget care nu este aprobat. Repartizarea sumelor s-a făcut cu toată
responsabilitatea şi obiectivitatea astfel încât să beneficeze toate ramurile sportive, însă din păcate
municipalitatea este singura care sprijină activităţile sportive în municipiul Suceava, capitalul
privat nu este implicat în aceste activităţi. Municipalitatea trebuie să asigure infrastructura
sportivă şi spera să se poată asigura finanţarea necesară unui nou complex sportiv, a bazei
materiale, iar investitorii să finanţeze aceste sporturi.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Viceprimar Doroftei precizează că trebuie găsit cadrul juridic şi baza legală însă
finanţarea multianuală este prima condiţie pentru ca finanţarea sportului sucevean să aibă
caracter de continuitate şi pentru a evita la fiecare început de an discuţiile şi aşteptările din partea
celor care activează în diferite ramuri sportive, pe de altă parte o importanţă deosebită trebuie
acordată execuţiei bugetare pentru fondurile alocate.
Dl Primar precizează referitor la execuţia bugetară a fondurilor că excepţia o constituie
anul 2013 când beneficiarii nu au adus justificările la timp.
Dl Harşovschi mulţumeşte şi consilierilor USL pentru prezenţa la această şedinţă.
Proiectul prezentat nu este foarte mult modificat, au fost incluse 4 noi ramuri sportive, lucru
salutabil, „din nefericire nu s-a înţeles însă că acest lucru se putea întâmpla încă de săptămâna
trecută. Dacă ştiam că veţi trânti proiectul de buget pentru sport în şedinţa ordinară a lunii
februarie, făceam noi poate un compromis şi vă aprobam anumite amendamente în aşa fel încât
sportul să aibă finanţare, dar pentru că l-aţi picat la vot, după o săptămână şi jumătate sper să
găsim astăzi o soluţie. Aş vrea să dau totuşi un răspuns aici pentru că au fost anumite acuze
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datorită unor comunicate din partea PNL – ului, că cei de la PDL se erijează în salvatorii
sportului şi că ar trebui să se fi implicat în perioada 2008 – 2012, domnilor consilieri de la PNL
vă aduc aminte că în perioada 2008 – 2012 sportul sucevean a avut cea mai mare susţinere şi
morală şi financiară din partea Primăriei, vă amintesc performanţele obţinute de handbalul
sucevean, s-a jucat o finală de cupă europeană la Suceava. Echipa Rapid, în 2008 cu o execuţie
de 100% a primit15 miliarde lei vechi. Finanţare din parte Primăriei au avut şi ramuri ca tir
sportiv, sporturi tehnico – aplicative, au avut rezultate şi au adus cinste oraşului, despre asta
vorbim noi în perioada 2008 – 2012, o perioadă în care Suceava avea o administraţie PDL cu 2/3
în Consiliul Local. Referitor la execuţia bugetară, vă amintesc un lucru în 2012, vârf de criză
economică, sub administraţie PDL, bugetul Sucevei era 349 milioane de lei, anul acesta bugetul
local este de 234 milioane de lei cu peste 100 de milioane mai mic, în 2013 a fost 292 milioane
de lei, deci noi în 2014 nu suntem la nivelul bugetului anului 2011 care a fost de 249 milioane
lei. Această execuţie se poate obţine prin atragerea de fonduri către Primăria municipiului
Suceava şi Consiliul Local. Unde este bunăstarea domnilor consilieri de la PNL care aţi fost şi
sunteţi la guvernare locală şi naţională şi totuşi criticaţi bugetele aprobate în 2013 şi 2014, mă
refer la consilierii PNL care nu au avut bunul simţ şi au transmis neadevăruri ca să nu spun
minciuni către presă. Vă rog să votaţi astăzi acest proiect ca să deblocăm situaţia ca cei din
domeniul sportului indiferent de ramura sportivă să poată accesa fondurile şi să se salveze de la
retrogradare. Încă o dată salut prezenţa dumneavoastră aici, sper că veţi vota acest proiect pentru
a salva sportul sucevean.
Dl Primar reaminteşte performanţele sportului sucevean, printre care şi ale Echipei
Cetatea care a fost trei etape pe primul loc în Liga a II a de fotbal, iar campionatul l-a terminat pe
locul 4. Tot în această perioadă s-a jucat o finală de cupă europeană la handbal şi o semifinală,
deci s-au văzut şi rezultatele. Fondurile alocate erau mai mari, alături de municipalitate în
sprijinul sportului erau şi anumite firme private printre care şi Altex.
Dl Harşovschi face o rectificare, în intervenţia anterioară se referea la fotbal chiar dacă a
folosit numele Rapid, şi aminteşte şi de performanţele anterioare ale echipei de volei din Divizia
A care are şanse să promoveze din nou în această Divizie.
Dl Viceprimar Doroftei „atâta timp cât v-aţi permis să folosiţi termenul „trântit”, înţeleg
că l-aţi folosit foarte conştient şi v-aţi uitat şi în oglindă, pentru că memoria dumneavoastră e pe
termen scurt şi foarte foarte scurt dacă nu vă lasă să ajungeţi cu două săptămâni în urmă când aţi
avut posibilitatea, oportunitatea, şansa, obligaţia pe care o avem cu toţii când vorbim de
finanţarea sportului sucevean de a vota, nu ca după aceea să încercaţi şi repet să vă erijaţi în
salvatorii sportului sucevean. De ce nu l-aţi salvat? Pentru că ceea ce am spus noi la momentul
respectiv a fost „haideţi să facem o muncă de echipă, să facem împreună ceea ce ne este dat să
facem şi să votăm într-o formă sau alta, să discutăm şi să amendăm sub orice formă ceea ce este
necesar. Nu mai induceţi lumea în eroare discutând pe de o parte despre execuţie şi pe de altă
parte despre suma totală a bugetului de venituri şi cheltuieli, execuţia pe finantări nerambursabile
e una, iar bugetul de venituri şi cheltuieli e alta, iar dacă vreţi să polemizăm vă propun să
ajungem la punctul 3 Diverse, pentru că încercaţi să vă agăţaţi ba de PNL, ba de un consilier sau
un viceprimar, aveţi condica la dumneavoastră, scoateţi, semnaţi, verificaţi, vă priveşte, cum la
fel vă priveşte că în urmă cu două săptămâni la şedinţa ordinară aţi refuzat să votaţi, cum la fel
vă priveşte momentul în care v-aţi ridicat din această sală de consiliu şi aţi plecat de la masă, este
răspunderea şi responsabilitatea fiecăruia şi vă rog să vă limitaţi la acţiunile dumneavoastră şi ale
grupului pe care îl reprezentaţi” .
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Dl Harşovschi precizează că la şedinţa ordinară a Consiliului Local din 27 februarie,
consilierii PDL şi dl Arămescu au votat proiectul de hotărâre privind finanţarea sportului, însă nu
au fost de acord cu unele amendamente. Proiectul însă a fost discutat înainte în şedinţele de lucru
ale consilierilor locali şi aminteşte potrivit situaţiei privind rezultatul votului, că pentru proiectul
iniţial de hotărâre au votat 9 consilieri PDL şi dl. Arămescu, iar împotrivă au votat cei 11
consilieri USL, situaţia privind rezultatul votului poate fi făcută şi publică.
Dl Onofrei – Răileanu consideră că şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile în cele două
mandate de consilier local, însă în ceea ce priveşte sportul trebuie răsplătită performanţa.
Dl Viceprimar Doroftei solicită să se treacă la vot.
Dl Harşovschi face un apel la beneficiarii acestor finanţări nerambursabile să încerce să
facă performanţă, dacă acest proiect de hotărâre va fi aprobat, handbalului va primi 10 miliarde
de lei şi fotbalul 10 miliarde, îi felicită pe cei de la echipa Rapid pentru victoria din weekend,
finanţarea trebuie dată şi pe bază de competenţă şi de rezultate, municipalitatea face dovada că
susţine sportul, însă beneficiarii vor trebui ca anul următor să arate că au şi performanţă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT: DA – 18
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Harşovschi mulţumeşte pentru votul acordat.
Dl Primar mulţumeşte şi invită consilierii locali pentru continuarea discuţiilor la sala 24.

PUNCTUL 3 Diverse.
Dl Barbă salută acordarea de finanţări nerambursabile ramurilor de sport pentru că în
lipsa banilor nu se poate obţine performanţă. Consideră că Primăria dar şi Guvernul ar trebui să
găsească soluţiile pentru a se identifica formulele simple, legale şi eficiente de alocare a acestor
bani pentru că există o chestiune de viciu procedural şi legislativ în întreaga ţară, pentru a evita
discuţiile referitoare la lipsa documentelor justificative. Propune ca reprezentanţii locali din
Parlamentul României să facă demersuri în acest sens. Face apel ca în sprijinul sportului să vină şi
Consiliul Judeţean alături de Consiliul Local.
Dl Prorociuc precizează că nu există astfel de iniţiative nici din partea reprezentanţilor
locali în Parlamentul României din partea PDL, respectiv dl. Balan, dl. Flutur, d-na. Ardeleanu,
cu privire la finanţarea sportului.
Dl Girigan întreabă referitor la bugetele locale anterioare, care sunt încasările efective
anterioare.
Dl Harşovschi precizează că acestea se încadrează în peste 70% în condiţiile în care în
anul 2013 procentul este undeva la 50%, consideră că reprezentanţii guvernării ar trebui să ia
măsuri în acest sens.
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Dl Girigan precizează că la prezentarea bugetului local pentru anul 2014, dl. Primar a
explicat foarte clar de ce valoarea este atât de mică. Consiliul Local al municipiului Suceava a
votat repartizarea sumelor, cheltuirea banilor însă este responsabilitatea ordonatorului principal de
credite şi a executivului. Propune să se aplice aceleaşi proceduri pentru finanţare care le aplică şi
Primăria Bacău, care în 2013 a finanţat echipa a doua de handbal cu 3 milioane de lei. În
Programul de finanţare al Uniunii Europene 2013 - 2020 va exista un capitol „Finanţarea
sportului de masă”, astfel încât administraţiile locale pot accesa fonduri pentru infrastructură
sportivă şi solicită astfel să se urmărească astfel de programe pentru a fi accesate şi de Primăria
municipiului Suceava.
Dl Primar precizează că municipiul Bacău este de două ori mai mare decât Suceava, cu
un buget mai mare, şi mult mai dezvoltat economic, iar Primăria Bacău finanţează doar handbalul.
Referitor la Programul infrastructurii sportive, acordul cadru încă nu este semnat, primarii prin
Asociaţia municipiilor din România au insistat ca aceste finanţări să fie incluse.
Dl Harşovschi menţionează că în anii 2008, 2009, 2011 şi 2012 execuţia bugetară a fost
peste 70%, în schimb într-un sigur an de guvernare USL, 2013 din 292 de milioane execuţia
bugetară este de 50%. Solicită deszăpezirea porţiunilor cu zăpadă murdară de la intrarea în
municipiul Suceava de pe drumul E85. Asigură de implicarea consilierilor PDL în campania de
curăţenie de primăvară, ca în fiecare an.
Dl Primar informează că în cursul zilei de joi 13 martie 2014 la ora 14,00 va convoca o
şedinţă viitoare pentru a se discuta situaţia termoficării şi S.C. Termica S.A. şi supune la vot
această propunere:
Se votează prin ridicarea mâinii.
VOT: DA, unanimitate.
Propunerea a fost aprobată.
Dl Primar invită consilierii locali la o şedinţă de lucru în sala 24.

Dl Harşovschi declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava din data de 10 martie 2014 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCIAN HARŞOVSCHI

SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC

ÎNTOCMIT
ANCUŢA GRĂMADĂ
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