
                  ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 27 mai 2009 

 
 

Dl. Ursu – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
1.605/22.05.2009, pentru data de 27.05.2009, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 19 consilieri locali din numărul total de 23 de 
consilieri în funcţie, lispeşte dl. Mocanu şi dl. Iordache, întârzie dl. Creţu şi dl. Barbă.    

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. Viorel Horodenciuc, 
dl. Florin Cerlincă, dl. Marian Andronache, dl. Mihail Jitariuc, d-na. Violeta Bujorean – Şef 
Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na. Camelia 
Damian – Şef Serviciul patrimoniu,  dl. Mihai Hanceriuc – Şef Serviciul asociaţii de proprietari, 
juridic, d-na Mirela – Rodica Sofian – Nicoară – consilier Comp. buget, d-na Carmen Corduş – 
Şef Serviciul financiar, contabilitate, d-na Xenia Bodor – Şef Serviciul urbanism. 

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; 

Invitaţi: d-na. Lazarovici Oltea Georgeta – Evaluator ANEVAR. 
 
Dl. Ursu – prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot: 

 
1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 29.04.2009 şi 

12.05.2009; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului 

Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2008 - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a 
unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2009 - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri pentru pagubele produse de înlocuirea 
conductei de canalizare, proprietarilor de teren afectaţi de lucrările executate prin Proiectul 
ISPA - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 
Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Lira de 
Aur” - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi canalizare străzile Grigore Alexandru 
Ghica şi Biruinţei în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor HCL nr. 163/28.08.2008 privind aprobarea 
unei documentaţii de urbanism – Plan urbanistic de detaliu – solicitant S.C. VILA ALICE 
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S.R.L. – iniţiatori consilierii locali: dl. Daniel Drăgoi, dl. Vasile Mocanu, d-na. Aurelia 
Petcu, d-na. Monica Loredana Săndulescu, dl. Viorel Seredenciuc, dl. Costel Tătăranu; 

8. Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public 
al municipiului Suceava în domeniul public al statului - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

9. 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; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 180/28.08.2008 şi nr. 263/30.10.2008 - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor acordate tinerilor în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003, situate în Suceava, Dealul Mănăstirii - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren 
situate în Suceava, B-dul. George Enescu fn. în vederea amplasării unui totem publicitar - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Nicolae Bălcescu nr. 5 - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vânzare a spaţiilor medicale 
din str. Calea Burdujeni nr. 11 şi str. Aleea Saturn nr. 4 - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a 
unei parcele de teren situată în municipiul Suceava, str. Calea Burdujeni nr. 20, bl. 147, în 
vederea extinderii farmaciei existente - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a 
unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Trandafirilor nr. 12, bl. 12, în 
vederea extinderii birourilor notariale existente la parterul blocului nr. 12 - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei locale privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice în Municipiul Suceava” - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia „Lumină Lină” 
Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unor posturi - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 

20. Diverse. 
 

       VOT : DA – 19 
 

Dl. Ursu – prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei formată din şase puncte prin 
includerea proiectului de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil şi o 
supune la vot: 

 
1. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
2. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Colegiul Naţional „Ştefan 

cel Mare” – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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3. Proiect de hotărâre privind însuşirea Protocolului de predare primire încheiat în baza Legii 
nr. 303/2008 privind transmiterea cinematografelor din domeniul privat statului şi din 
administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm”, în domeniul public al Municipiului Suceava  şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare şi completare a anexei nr.2 la HGR nr. 
1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

5. Cerere de concediu a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi 
înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 107/25.05.2009; 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil-iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian 
Harşovschi; 

 
VOT : DA – 19 

 
     
PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 
29.04.2009 şi 12.05.2009; 

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale. 
 
Se supun la vot procesele verbale: 
 VOT : DA – 19 
 

Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 29.04.2009 şi 12.05.2009 au 
fost aprobate. 
 
 

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului 
general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2008 - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
  Dl Primar precizează că potrivit legii până la data de 31 mai a fiecărui an trebuie aprobat 
contul de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare anuale ale anului precedent, dinamica 
încasărilor la bugetul municipiului Suceava este în creştere faţă de anul 2008 cu 17% la veniturile 
proprii, încasări de 90,19% la veniturile fiscale şi de 19,50% la veniturile nefiscale, 3,79% din 
veniturile de capital, nerealizarea acestui buget o reprezintă sumele ce reprezintă datorii către SC 
Termica SA Suceava.     

 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
A venit dl. Creţu şi dl. Barbă – sunt prezenţi 21 de consilieri locali. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 19 
            NU –  1 
            ABŢ –1 
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    Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al 
municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări 
nerambursabile pe anul 2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea finanţării de la 
bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări 
nerambursabile pe anul 2009, respectiv: 10 mld lei vechi – Clubul de handbal, 300 mil lei vechi 
pentru box, 1 mld lei vechi – volei, 300 mil lei vechi – hochei, 450 mil lei vechi – atletism, 100 
mil lei vechi – lupte greco – romane, 200 mil lei vechi - Clubul Sporturi tehnico – aplicative,  
150 mil lei vechi – nataţie, 50 mil lei vechi – Clubul „Tăcerea” şah, 50 mil lei vechi – tir, 1 mld 
lei vechi pentru Fanfara municipiului Suceava pentru a cânta în fiecare duminică în Parcul 
Central şi câte 100 mil lei vechi pentru două acţiuni culturale, respectiv o editare de carte şi un 
vernisaj de pictură.         
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Dl Bosancu ridică problema celuilalt Club de şah condus de dl Pînzaru care nu a primit 

finanţare în acest an.  
 
Dl Primar precizează că proiectul pentru alocare de fonduri nerambursabile a fost 

câştigat în urma licitaţiei de Clubul de Şah „Tăcerea”, însă urmează să se mai facă o 
suplimentare de fonduri în semestrul al doilea. 
            

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
 
VOT : DA – 21 
 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri pentru pagubele 
produse de înlocuirea conductei de canalizare, proprietarilor de teren afectaţi de lucrările 
executate prin Proiectul ISPA - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect este primul de acest gen, în perioada următoare 
urmând sa fie propuse şi altele pentru despăgubirea proprietarilor de teren afectaţi de lucrările de 
înlocuire a conductei de canalizare executate prin Proiectul ISPA, sumele propuse au fost 
stabilite în urma negocierii şi evaluării autorizate potrivit legii.  
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
 
VOT : DA – 20 
            ABŢ –1 
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    Hotărârea a fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia 
Culturală „Lira de Aur” - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că „Lira de aur” este un festival cu tradiţie la Suceava, ajuns la a 
30 a ediţie naţională şi la a 3 a ediţie internaţională.  
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
 
VOT : DA – 21 
 
    Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi canalizare străzile 
Grigore Alexandru Ghica şi Biruinţei în municipiul Suceava - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect propune suplimentarea indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi canalizare străzile Grigore 
Alexandru Ghica şi Biruinţei, datorată fapului că faţă de proiectul iniţial au fost suplimentate 
cantităţile cu 700 metri liniari la reţeaua de apă şi cu 250 metri liniari la reţeaua de canalizare şi 
suplimentarea cu 42 de cămine pentru apometru.    
 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
 
VOT : DA – 21 
 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor HCL nr. 163/28.08.2008 
privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan urbanistic de detaliu – solicitant 
S.C. VILA ALICE S.R.L. – iniţiatori consilierii locali: dl. Daniel Drăgoi, dl. Vasile Mocanu, 
d-na. Aurelia Petcu, d-na. Monica Loredana Săndulescu, dl. Viorel Seredenciuc, dl. Costel 
Tătăranu; 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 18 
            NU –  1 
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            ABŢ –2 
 
    Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unor bunuri imobile din 
domeniul public al municipiului Suceava în domeniul public al statului - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava;  
 
 Dl Primar precizează că acest proiect propune trecerea a 147 de unităţi locative 
construite prin ANL în din str. Privighetorii, str. Putna şi din zona Metro, din domeniul public al 
municipiului Suceava în domeniul public al statului, această hotărâre a fost solicitată de Guvern 
pentru ca aceste locuinţe să poată fi vândute, la dispoziţia Primăriei rămâne 1% din suma 
obţinută, pentru cheltuielile de licitaţie şi celelalte taxe.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
             
    Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUCNTUL 9 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;  
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune o serie de reglementări pe 
linie de patrimonială.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
            ABŢ –1 
 
    Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 180/28.08.2008 şi nr. 
263/30.10.2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 
 Dl Primar precizează că aceste modificări sunt necesare deoarece terenul concesionat 
este parţial ocupat de utilităţi astfel încât suprafaţa concesionată a fost redusă.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
             
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor acordate tinerilor în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, situate în Suceava, Dealul Mănăstirii - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune vânzarea terenurilor acordate 
tinerilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, situate în Suceava, Dealul Mănăstirii 
cu banii încasaţi urmând a fi finalizate utilităţile în zonă şi să se creioneze noul Cartier din zona 
Tătăraşi care urmează să fie construit.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
             
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei 
parcele de teren situate în Suceava, B-dul. George Enescu fn. în vederea amplasării unui 
totem publicitar - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune închirierea unei suprafeţe de 1 
mp pentru amplasarea unui totem publicitar. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
            ABŢ –1 
 
    Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Nicolae Bălcescu 
nr. 5 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune închirierea unei suprafeţe de 
teren pentru amenajarea unei căi de acces la spaţiul comercial pe care îl deţine. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
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VOT : DA – 20 
            NU  –1 
 
    Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vânzare a 
spaţiilor medicale din str. Calea Burdujeni nr. 11 şi str. Aleea Saturn nr. 4 - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 
  

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre continuă seria propunerilor de vânzare 
a cabnetelor medicale, rămânând în lucru cabinetele medicale din Policlinica Industrială.   
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret  
nu se pronunţă. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
            ABŢ –1 
 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără 
licitaţie publică a unei parcele de teren situată în municipiul Suceava, str. Calea Burdujeni 
nr. 20, bl. 147, în vederea extinderii farmaciei existente - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune stabilirea preţului pentru 
concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situată str. Calea Burdujeni nr. 20, bl. 
147, în vederea extinderii farmaciei existente. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
             
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără 
licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Trandafirilor nr. 
12, bl. 12, în vederea extinderii birourilor notariale existente la parterul blocului nr. 12 - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune stabilirea preţului pentru 
concesionarea unor suprafeţe de teren pentru extinderea a două cabinete notariale.   
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 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret  
nu se pronunţă. 
 
 Dl Tătăranu consideră prea mici preţurile stabilite prin rapoartele de evaluare. 
 
 D-na Lazarovici Oltea Georgeta - evaluator menţioneză că evaluarea a fost făcută la 
nivelul preţurilor calculate potrivit Normelor ANEVAR. 
 
 Dl Primar precizează că evaluatorul îşi angajează răspunderea materială şi penală pentru 
valorile cuprinse în Raportul de evaluare, şi propune ca aceste discuţii de detaliu să fie purtate în 
cadrul comisiilor de specialitate. 
 
 Dl Viceprimar Seredenciuc menţionează că la terminarea concesiunii, concesionarul să 
opteze pentru cumpărarea terenului, ceea ce presupune o plată în plus, abia atunci se face o 
evaluare la preţul pieţei pentru cumpărare. 
 
 D-na Iordăchel  precizează că la evaluările făcute pentru Policlinica, în aceeaşi zonă, 
preţul terenurilor a fost de 141 euro. 
 
 Dl Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi pentru a fi întocmite noi 
Rapoarte de evaluare.   
 
 Proiectul a fost retras.  
 
 
PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei locale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice în Municipiul Suceava” - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre reprezintă actualizarea anuală a 
Strategiei locale privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se referă la 
alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea 
apelor pulviale, salubrizarea localităţii şi managementul deşeurilor solide, alimentarea cu energie 
termică în regim centralizat, transportul public local şi iluminatul public; cele două mari 
probleme la nivelul municipiului Suceava sunt: gestionarea deşeurilor şi alimentarea cu energie 
termică.   

 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
            ABŢ –1 
 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu 
Asociaţia „Lumină Lină” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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Dl Primar precizează că în urma acestei asocieri, la Centrul Social „Sf. Vineri” va fi 
înfiinţat primul centru de noapte din municipiul Suceava destinat persoanelor fără adăpost, 
femeilor însărcinate, familiilor cu copii, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap fizic, etc.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
             
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unor posturi 
- iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că transformările propuse se încadrează în buget şi în numărul de 
posturi aprobat.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
             
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 

Ordinea de zi suplimentară 
 

 
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Colegiul 
Naţional „Petru Rareş” – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că această asociere urmăreşte realizarea unor spoturi publicitare – 
Campanie împotriva consumului de droguri. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
             
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Colegiul 
Naţional „Ştefan cel Mare” – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că aceasta este o asociere tradiţională în vedera desfăşurării 
concursului de matematică şi de limba şi literatura română pentru elevii din clasele IV – VIII, în 
fiecare an Primăria a fost partener şi a acordat premii. 
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 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 D-na Petcu mulţumeşte Consiliului Local pentru sprijinul acordat acestui concurs 
patronat de Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” a ajuns la a 7 a ediţie, suma este necesară pentru 
a acorda premii şi diplome competitorilor, şi invită persoanele interesate să participe la premiere 
ce va avea  loc în aula colegiului în data de 1 iulie 2009 după orele 17.   
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
             
Hotărârea a fost adoptată.  

 
 
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind însuşirea Protocolului de predare primire 
încheiat în baza Legii nr. 303/2008 privind transmiterea cinematografelor din domeniul 
privat statului şi din administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm”, în domeniul public al 
Municipiului Suceava  şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre se referă la Protocolul de predare 
primire a celor două cinematografe din municpiului Suceava, „Modern” şi „Arta”. În cazul celui 
din urmă se intenţionează pe lângă menţinerea obiectului de activitate şi înfiinţarea unui centru al 
Primăriei municipiului Suceava în Cartierul Iţcani.   

 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
            ABŢ –1 
 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare şi completare a anexei 
nr.2 la HGR nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre reprezintă o actualizare a domeniului 
public şi privat al municipiului Suceava. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
             
Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 5 Cerere de concediu a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian 
Harşovschi înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 107/25.05.2009; 
 
 Consiliul Local a luat act. 
 
 
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil-
iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 
Suceava Lucian Harşovschi; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune atribuirea atestatului 
Administrator de imobil persoanelor abilitate, rolul Asociaţiilor de proprietari este unul tot mai 
mare prin prisma programului de reabilitare termică, motiv pentru care personalul trebuie să fie 
bine instruit.    
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
             
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 20 Diverse – Ordinea de zi iniţială 
 
 20.1 Dl Primar o felicită pe d-na Cocriş pentru ziua de naştere.  
 
 20.2 Dl Primar precizează că a distribuit azi bilete pentru meciul de handbal. 
 
 20.3 Dl Primar invită persoanele interesate în data de 28 mai 2009 ora 12.00 la 
inaugurarea Statuii « Bucovina Înaripată ». 
 
 20.4 Dl Primar informează că « Zilele Sucevei » vor avea loc în intervalul 24 – 28 iunie 
2009, motiv pentru care propune stabilirea şedinţei ordinare a Consiliului Local în data de 22 
iunie 2009. 
 Se supune la vot propunerea făcută : 
  VOT : DA – 21 
 
 20.5 Dl Primar informează că în data de 11 iunie 2009 va avea loc o şedinţă 
extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava pentru a reglementarea patrimonială 
între Primărie şi S.C. Termica S.A. şi pentru a conferi titlul de « Cetăţean de Onoare al 
municipiului Suceava » d-lui. Ghervan şi membrilor echipei de handbal C.S. « Universitatea 
Suceava ». Informează de asemenea că la data disputării finalei la handbal în centrul oraşului va 
fi amplasată o plasmă de dimensiuni mari pentru ca cei interesaţi să poată urmări meciul, 
mulţumeşte în acest sens d-lui Donţu pentru sprijinul acordat în acest demers. 
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 20.6 Dl Bosancu întreabă dacă în cadrul asocierii municipalităţii cu Asociaţia „Lumină 
Lină” Suceava se poate pune problema acordării de asistenţă socială femeilor agresate fizic şi 
care rămân noaptea fără adăpost. 
         Dl Primar precizează că acest proiect se adresează tuturor persoanelor cu probleme 
sociale potrivit Regulamentului existent.  
 
 20.7 Dl Secretar informează că în mape au fost incluse formularele tip necesare şi aduce 
la cunoştinţa consilierilor locali obligativitatea depunerii declaraţiilor de avere şi de interese până 
la data de 15 iunie 2009 pentru anul fiscal anterior. 
 
 20.8 D-na Cocriş mulţumeşte pentru urări. 

 
 

              Dl. Ursu declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Suceava din data de 27 mai 2009 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    

 
 
 
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       SECRETAR MUNICIPIU 

       CRISTIN VALENTIN URSU                                                             Jr. IOAN CIUTAC    
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