
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 29 iunie 2009 

 
 

Dl. Ursu – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2016/2009 pentru data de 
29.06.2009, ora 12,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că 
sunt prezenţi 20 de consilierii locali , lipsind motivat dl. Viceprimar Harsovschi Lucian, dl. 
Viceprimar Seredenciuc Viorel si dl. consilier Mocanu Vasile . 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, , d-na 
Cerasela Prelipceanu- director Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,d-na Narcisa Marchitan 
–director Directia Asistenta Sociala,  dl Mihai Jitariuc –director Directia Patrimoniu , dl. Florin 
Cerlincă- director Directia Generala Tehnica si de Investitii,  , d-na Xenia Bondor –sef Serviciu 
urbanism,d-na Catargiu Camelia sef Serviciu patrimoniu, dl. Hanceriuc Mihai – sef Serviciu asociatii 
de proprietari , d-na Ileana Amariei- sef Serviciu autorizare corp corp control comercial,  dl. Dan 
Dura –sef Serviciu integrare europeana , Violeta Bujorean –sef serviciu acte administrative, relatii 
publice, circulatia si pastrarea documentelor ,Paul Iftimie- sef Serviciu contencios administrativ , 
juridic Din partea  mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin 
Adomnicăi - Crai Nou ,d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iasi  
 
Dl. Ursu  , presedintele de sedinta  supune la vot ordinea de zi a sedintei . 
 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 27.05.2009  
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2009-

initiator Primarul municipiului Suceava  
3. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unor active aflate in patrimoniul S.C. 

Termica S.A. –initiator Primarul municipiului Suceava  
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a Municipiului 

Suceava -2009-2015-initiator Primarul municipiului Suceava 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu S.C. Centrul de Consultanta 

pentru Dezvolatarea Resurselor Umane LEXIS S.R.L. Galati-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

6. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 
solicitant- Puha Ciprian Constantin –initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul 
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

7. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre E-ON Moldova Distributie S.A. a 
terenului in suprafata de 15 mp situat in Suceava , str. Zefirului fn , in vederea amplasarii unui 
post de transformare-initiator Primarul municipiului Suceava  

8. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava in 
domeniul privat al municipiului Suceava , in vederea casarii-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

9. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in Suceava , str. 
Calea Unirii, B-dul George Enescu, B-dul 1 Decemmbrie 1918 si str.Stefan cel Mare , in vederea 
amplasarii a patru tonete de inghetata-inititator Primarul municipiului Suceava 

10. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile 
cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile  ce apartin 
domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator 
Primarul municipiului Suceava 

 1



11. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-ON Moldova a 
terenului in suprafata totala de 2 mp situat in Suceava str. Stefan Tomsa fn-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

12. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre E-ON Moldova Distribuitie S.A. a 
terenului in suprafata de 15 mp situat in Suceava , str. 22 Decembrie fn, in vederea amplasarii unui 
post de transformare-initiator Primarul municipiului Suceava  

13. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in Suceava , B-dul 1 
Decembrie 1918 nr.22 si str. Traian Taranu nr.3 in vederea amplasarii a doua totemuri publicitare-
initiator Primarul municipiului Suceava  

14. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate 
privata a municipiului Suceava situata in str. Aleea Lalelelor nr.5, bl.108, , sc.C, ap.2-initiator 
Primarul municipiului Suceava  

15. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate 
privata a municipiului Suceava situata in str. Mesteacanului nr.4, bl.23, sc.A, ap.7-initiator 
Primarul municipiului Suceava 

16. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate 
privata a municipiului Suceava situata in str. Stefan cel Mare nr.37, bl.E2, sc.B, ap.2-initiator 
Primarul municipiului Suceava  

17. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate 
privata a municipiului Suceava situata in B-dul George Enescu fn-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

18. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a doua parcele de treren proprietate 
privata a municipiului Suceava situate in B-dul 1 Decembrie 1918 nr.2-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

19. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate 
privata a municipiului Suceava , situata in str. Stefan Tomsa nr.4-initiator Primarul municipiului 
Suceava 

20. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unei 
parcele de teren situata in municipiul Suceava str. Nicolae Balcescu , in vederea extinderii unui 
spatiu comercial-initiator Primarul municipiului Suceava  

21. Proiect de hotarare privind propunerea de completare a anexei nr.2 la H.G.R. nr. 1357/27.12.2001 
privind atestarea domeniului public al judetului Suceava , precum si al municipiilor , oraselor si 
comunelor din judetul Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

22. Proiect de hotarare privind propunerea de modificare precum si de completare a anexei nr.2 la 
HGR nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava , precum si al 
municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Suceava , cu modificarile si completarile 
ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava 

23. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriei aferenta locuintelor ANL, pentru titularii 
de contracte de inchiriere ce au implinit varsta de 35 de ani, conform art.6² alin.4 lit.a din Legea 
nr.152/1998-initiator Primarul municipiului Suceava  

24. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 66/2008 pentru aprobarea unor 
reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea transportului de persoane , marfuri sau 
bunuri in regim de taxi-initiator Primarul municipiului Suceava 

25. Proiect de hotarare privind transformarea, in conditiile legii, a unui post din statul de functii al 
Politiei Comunitare a municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava  

26. Proiect de hotarare privind transformarea, in conditiile legii, a unui post din statul de functii al 
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului 
Suceava 

27. Proiect de hotarare privind pregatirea punerii in aplicare, la nivelul municipiului Suceava , a 
prevederilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente 
exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile publice locale referitoare la serviciile si 
activitatile de asistenta medicala comunitara-initiator Primarul municipiului Suceava 

28. Raportul Comisiei de evaluare nr. 1550/17.06.2009 . 
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29. Informarea Serviciului evidenta si administrarea imobilelor de locuit, inregistrata la Primaria 
municipiului Suceava la nr. 19752/16.06.2009 

30. Adresa S.C. Genius S.R.L. inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 
115/01.06.2009 

31. Diverse. 
 
 

Vot : Da- 20 voturi 
 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentara . 
 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara 
bugetului local pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava  

2. Proiect de hotarare de modificare a art.1 din cadrul HCL nr.156/2008 privind desemnarea 
Comisiei de selectionare si evaluare a proiectelor depuse in vederea acordarii de finantare 
nerambursabila-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
VOT : Da- 20 voturi 

 
Punctul1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 
27.05.2009  
 
Toate comisiile au avizat favorabil punctul 1. 
 
Se supune la vot procesul verbal. 
 

VOT : Da-20 voturi 
 
Punctul 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe 
anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : proiectul propune „suplimentarea sumelor defalcate din TVA „, cap.11.02, subcapitolul 
11.02.06- „sume pentru echilibrarea bugetelor locale” cu sumele 1.308.000 lei –suma ce reprezinta 
dobanzi aferente datoriei la creditul „Utilitati si Mediu” , suma ce a fost alocata tuturor participantilor 
la acest proiect , municipiul platind prima rata din acest credit in luna ianuarie , urmand ca in luna iulie 
sa fie achitata suma de 1.3000.000 lei  
O alta suma de 53.000 lei este alocata pentru pentru finantarea unor cheltuieli curente 
O alta rectificare propusa in minus de aceasta data la capitolul invatamant  
Alta modificare propusa in conformitate cu Legea nr. 76/2009 se refera la taxele notariale , care pana 
acum se incasau la bugetul de stat , preconizand ca pana la sfarsitul anului sa se incaseze suma de 
1.000.000.000 lei 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da- 18 voturi 
           Abt-2 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 3.Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unor active aflate in 
patrimoniul S.C. Termica S.A. –initiator Primarul municipiului Suceava  
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Dl. Primar : mentioneaza ca din nefericire situatia societatii nu este rezolvata , o cauza a esuarii fiind 
instalarea crizei economice , fapt ce duce la 2 mari probleme –situatia termoficarii dar si situatia 
creditului contractat in mandatul trecut , care in momentul de fata este blocat , din cauza datoriilor la 
S.C. Termica S.A. , datorii care se ridicau la sfarsitul anului trecut la 50.000.000 lei .Acest credit este 
blocat pana in momentul in care datoria societatii va scadea sub valoarea de 50.000.000 lei . 
Ca urmare a disutiilor purtate cu ministrul industriilor, cu presedintele ANRE si cu directorul general 
de la Transelectrica , singura solutie pentru municipiu este o noua societate de termoficare care sa fie 
dimensionata la necesitatile municipiului .Vinzarea energiei electrice nu este posibila intrucat pe piata 
interna , dar si pe piata externa se consuma aproximativ 50 % din cantitatea consumata anul trecut , ca 
si strategie pentru tara noastra tipul de energie pe care se va merge fiind cea nucleara si cea eoliana. In 
acestea conditii municipalitatea trebuie sa ia aceste masuri pentru ca societatea sa se aprovizioneaze cu 
combustibili pentru ca societatea sa functioneze pe actuala structura si in iarna 2009-2010 . Din 
creditul de 50.000.000 lei , 1.700.000 lei sunt pentru S.C. Termica S.A. O parte din creditul aprobat 
este pentru investitiile din municipiu, unele dintre acestea fiind deja licitate , cum ar fi reabilitarea 
strazii Cernauti , prevazuta a fi finantata din aceste obligatiuni municipale. 
Pana la stingerea datoriilor societatii , acolo unde se doreste a se ajunge intr-un final , va fi nevoie de 
adoptarea a aproximativ 6 hotarari aprobate fie de Consiliul local , fie de A.G.A. de la S.C. Termica 
S.A. Astazi se va vota una dintre acestea , aceasta face referire la faptul ca S.C. Termica S.A. nu a avut 
in proprietate niciodata aceste terenuri, asa cum reiese din hotaririle instantelor de judecata .Ele au fost 
inregistrate in contabilitatea S.C. Termica S.A. in baza protocolului de predare primire preluat de la 
Termoelectrica . 
Pasii care ar trebui urmati ar fi urmatorii : 
-adoptarea unei hotarari in sedinta de astazi care sa specifice ca municipalitatea nu a adus ca aport in 
natura dreptul de proprietate al terenului , ceea ce inseamna ca este in proprietatea municipalitatii , 
municipalitatea fiind intabulata pe acesta teren . 
Mentioneaza ca terenul a fost inregistrat in contabilitate la Termolectrica in baza balantei contabile , 
dar nu exista nicio anexa din care sa rezulte ca terenurile au fost transferate societatii de termoficare si 
ca atare propune adoptarea acestei hotarari care sa specifice ca aceste terenuri sunt in proprietatea 
municipalitatii .  
Domnia sa propune prin acest proiect si mandatarea membrilor A.G.A. de la S.C. Termica S.A. prin 
care sa solicite convocarea adunarii generale a societatii in vederea votarii unei hotarari cu privire la 
reglementarea situatiei patrimoniale , in sensul stingerii datoriei reprezentand plata subventiei la 
energia termica livrata cu contravaloarea terenurilor. 
Dupa luarea acestor hotarari in sedinta pe care domnia sa o propune pe data de 16 iulie , Consiliul 
Local sa adopte o alta hotarare prin care isi da acordul de stingere a datoriilor de o partea si de alta . 
Aceste hotarari trebuie adoptate cat mai rapid pentru a se evita imposibilitatea functionarii societatii in 
iarna 2009-2010. 
Mentioneaza ca aceste terenuri nu vor fi transferate in afara patrimoniului Consiliului Local si in 
masura in care aceste terenuri vor fi vandute S.C. Termica S.A. , municipalitatea va fi „proprietarul 
indirect” al acestor terenuri . 
Dl. Primar : propune si un amendament la acest proiect . La art. 2 „.........................sumele ce vor fi 
stinse si data pana la care vor fi calculate aceste datorii vor fi stabilite ulterior „ 
 
Comisia de turism –nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil  
 
Dl. Dontu : solicita informatii de la dl. Placinta privind achitarea impozitului pe proprietate de S.C. 
Termica S.A. incepand cu anul 2002  
Dl. Placinta : mentioneaza ca impozitul a fost achitat pana in anul 2008 inclusiv  
Dl. Dontu : doreste sa stie daca a fost realizat un raport de expertiza   
Dl. Primar : in momentul in care Consiliul local va hotara acest lucru acesta va fi realizat , dar 
mentioneaza ca la acest moment acesta nu exista  
Dl. Dontu : este de parere ca formularea din art.1 nu este legala , in sensul ca membrii Consiliului 
Local din mandatul 2008-2012 nu pot vota o situatie de fapt din 2002 . 
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Legea societatilor comerciale prevede un termen de 9 luni , timp in care municipalitatea ar putea 
identifica si realiza remedierea unei neconcordantei , iar expirarea acestui termen ar duce la nulitatea 
societatii constituite si implicit la oprirea furnizarii energiei termice  
Dl. Primar : Legea societatilor comerciale permite indreptarea unei erori . La vremea respectiva „ s-a 
mers din inertie „ s-a preluat balanta de la Termoelectrica , dar documentele primare de contabilitate 
nu au existat niciodata , aceasta eroare putand fi indreptata.Totodata domnia sa mentioneaza ca daca 
nu se face ceva activitatea societatii se opreste de la sine. 
Dl. Dontu : intreaba daca departamnetul juridic si departamentul economic de la S.C. Termica S.A. au 
semnat aceste contracte  
Dl. Primar : discutiile s-au purtat cu toate persoanele implicate si cele doua departamente mentionate 
mai sus vor pune in aplicare hotararile A.G.A.  
Dl. Dontu : intreaba daca este posibil ca raportul juridic dintre o societate a carui actionar unic este 
Consiliul Local si demersurile juridice intreprinse de societate nu ar putea afecta proprietarul , 
respectiv Consiliul Local ? „Si faptul ca exista o actiune pe rol introdusa de S.C. Termica S.A. , 
suspendata intre timp la cererea ambelor parti , nu poate fi raspunsul la intrebarea adresta mai sus?” 
Dl. Primar : exista mai multe hotarari definitive si irevocabile si care metioneaza ca municipiul 
Suceava este proprietarul terenurilor si S.C. Termica S.A. „au venit cu ele valoric in balanta” 
Domnia sa precizeaza ca s-a convenit cu cei de la S.C. Termica S.A. ca in masura in care in aceasta 
sedinta se va adopta acesta hotarare prin care se recunoaste ca municipiul Suceava este proprietarul 
acestor terenuri se va renunta la actiunile din instanta . 
Dl. Dontu : precizeaza ca dupa opinia domniei sale nu exista nicio hotarare judecatoreasca la acest 
dosar care in dispozitivul ei sa mentioneze textual ca „Primaria Suceava este proprietarul terenului” 
Dl. Primar : un act legal poate fi interpretat in mai multe moduri  
Dl. Barba : solicita membrilor Consiliului Local sa lase deoparte luptele politice si sa se implice 
efectiv in gasirea unei solutii . De-a lungul anilor s-au cautat mai multe solutii privind rezolvarea 
problemelor de la S.C. Termica S.A. , dar inainte ca acestea sa fie supuse dezbaterii in Consiliul Local 
nimeni nu a venit cu alte solutii in schimb . Domnia sa mentioneaza ca are sentimentul ca exista 
interese ca „aceasta societate sa ajunga intr-o situatie care sa nu fie interesanta pentru nimeni si atunci 
probabil ca si-ar putea pune in valoare unii sau altii anumite jocuri „ 
Specialistii si cei care au ceva de spus in acesta problema sa vina cu idei pentru rezolvarea acestei 
situatii .Dl. Barba este convins ca nu toti  doresc rezolvarea problemei energiei termice , dar ascund 
foarte bine acest lucru . 
Dl. Vornicu : crede ca la ora actuala nu exista solutii pentru rezolvarea acestei probleme , municipiul 
Suceava riscand sa ramana fara apa calda si caldura , asa cum s-a intamplat la Campulung si la 
Falticeni .Este de parare ca luand astazi o hotarare Consiliul Local „ isi asuma solidar un anumit  risc”. 
Personal isi va asuma acest risc , votand acest proiect , incercand ca prin decizia luata populatia sa nu 
aiba de suferit .Considera ca acest proiect de hotarare trebuie votat pentru ca nu exista alta solutie . 
Dl. Iordache : propune un amendament in sensul anularii hotararii Consiliului Local adoptata in 2002 
, care la vremea respectiva a constatat un fapt gresit   
Dl. Primar : municipiul la ora actuala este foarte aproape de”malul prapastiei „ in sensul neputintei 
asigurarii agentului termic si apei calde pentru iarna care urmeaza . problema acesta a fost discutata si 
„intoarsa pe toate fetele „ si precizeaza ca astazi nu exista alta solutie pentru rezolvarea ei  
Dl. Iordache : consilierii PSD isi vor manifesta dorinta de a rezolva aceasta situatie prin votul acordat  
Dl. Primar : singura solutie e „ sa ne luam soarta in propriele maini „  
 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu completarea formulata de dl. Primar, respectiv „sumele ce 
vor fi stinse si data pana la care vor fi calculate aceste datorii vor fi stabilite ulterior „ 
 

VOT : Da-19 voturi 
     Nu-1 vot 

 
 
 
Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 4.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a 
Municipiului Suceava -2009-2015-initiator Primarul municipiului Suceava 
 
Dl. Primar : municipiul Suceava a fost declarat pol de dezvoltare urbana si ca urmare a acestui fapt se 
lucreaza la planul integrat de dezvoltare a municipiului Suceava , care va fi aprobat tot intr-o sedinta a 
Consiliului Local al municipiului Suceava .Pentru a se putea merge mai departe cu proiecte pe 
programul operational regional . 
 
Se supune la vot invoirea d-lui Iordache . 
 

VOT : Da-20 voturi 
 

Comisia de turism –discutii in plen, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare . 
 

VOT : Da-18 voturi 
     Nu-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 5.Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu S.C. Centrul de 
Consultanta pentru Dezvoltarea Resurselor Umane LEXIS S.R.L. Galati-initiator Primarul 
municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : proiectul de hotarare se adreseaza persoanelor care se ocupa de asistatii sociali si care  nu 
implica financiar municipiul Suceava  
Comisia de turism nu se pronunta , celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-18 voturi 
      Nu-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 

 
Se supune la vot invoirea d-nei Iordachel 
 

VOT : Da, unanimitate 
 

Punctul 6.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu solicitant- Puha Ciprian Constantin –initiatori Primarul municipiului 
Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc  

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

VOT : Da-18 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Se supune la vot invoirea d-nei Sandulescu. 

VOT : Da, unanimitate 
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Punctul 7.Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre E-ON Moldova 
Distributie S.A. a terenului in suprafata de 15 mp situat in Suceava , str. Zefirului fn , in vederea 
amplasarii unui post de transformare-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 8.Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului 
Suceava in domeniul privat al municipiului Suceava , in vederea casarii-initiator Primarul 
municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 9.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in 
Suceava , str. Calea Unirii, B-dul George Enescu, B-dul 1 Decemmbrie 1918 si str.Stefan cel 
Mare , in vederea amplasarii a patru tonete de inghetata-inititator Primarul municipiului 
Suceava 
 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Casu : intreaba daca este un proiect unic pentru aceste tonete  
Dl. Primar : o parte din aceste tonete sunt deja amplasate dar cei  care le detin doresc sa la 
modernizeze  
Dl. Casu : a constatat ca suprafetele de teren pentru aceste 4 tonete difera  
D-na Prelipcean: asa au fost formulate solicitarile  
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-15 voturi 
           Abt-2 voturi 

 
Hotararea nu a fost adoptata. 
 
Punctul 10. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor 
bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile  ce 
apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-
initiator Primarul municipiului Suceava 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
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VOT : Da-15 voturi 
Nu-1 vot 

 Abt-1 vot 
 

Hotararea nu a fost adoptata. 
 

Punctul 11.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-ON 
Moldova a terenului in suprafata totala de 2 mp situat in Suceava str. Stefan Tomsa fn-
initiator Primarul municipiului Suceava  

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

VOT : Da-17 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 12.Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre E-ON Moldova 
Distribuitie S.A. a terenului in suprafata de 15 mp situat in Suceava , str. 22 Decembrie fn, in 
vederea amplasarii unui post de transformare-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-16 voturi 
     Abt- 1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 13. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in 
Suceava , B-dul 1 Decembrie 1918 nr.22 si str. Traian Taranu nr.3 in vederea amplasarii a doua 
totemuri publicitare-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-14 voturi 
     Abt- 3 vot 

 
Hotararea nu a fost adoptata. 
 
 
Punctul 14.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de 
teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Aleea Lalelelor nr.5, bl.108, , 
sc.C, ap.2-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
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VOT : Da-17 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 15.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de 
teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Mesteacanului nr.4, bl.23, sc.A, 
ap.7-initiator Primarul municipiului Suceava 
 
Comisia de turism nu se pronunta , celalalte comisii de specialitate -avizat favorabil  
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 16.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de 
teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Stefan cel Mare nr.37, bl.E2, 
sc.B, ap.2-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Comisia de turism nu se pronunta , celalalte comisii de specialitate -avizat favorabil  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-16 voturi 
      Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 17.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de 
teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in B-dul George Enescu fn-initiator 
Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar –anunta retragerea acestui proiect de hotarare de pe ordinea de zi . 
 
Punctul 18.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a doua parcele de 
treren proprietate privata a municipiului Suceava situate in B-dul 1 Decembrie 1918 nr.2-
initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-13 voturi 
           Abt-4 voturi 

 
Hotararea nu a fost adoptata. 
 
 
Punctul 19.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de 
teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in str. Stefan Tomsa nr.4-initiator 
Primarul municipiului Suceava 
 
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate – aviz favorabil 
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Dl. Bosancu : mentioneaza ca nu este specificat daca balcoanele sunt in proiectie verticala , dar in 
conditiile in care spatiile care se concesioneaza sunt de utilitate publica in proiectul de hotarare sa se 
mentioneze daca parcelele supuse concesionarii sunt situate pe spatiile verzi . 
Dl. Casu :  propune modificarea art.1 , in sensul corectarii suprafetei de teren , respectiv 25 mp , ca in 
proiectul de hotarare , pentru ca in documentele anexa suprafata este de 25,4 mp 
D-na Prelipceanu : precizeaza ca 25 mp este suprafata corecta. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 20.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie 
publica a unei parcele de teren situata in municipiul Suceava str. Nicolae Balcescu , in vederea 
extinderii unui spatiu comercial-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Comisia de turism nu se pronunta , celalalte comisii de specialitate -avizat favorabil  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-16 voturi 
      Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 21.Proiect de hotarare privind propunerea de completare a anexei nr.2 la H.G.R. nr. 
1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava , precum si al 
municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Suceava , cu modificarile si completarile 
ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : precizeaza ca acest proiect cat si urmatorul inscris pe ordinea de zi au legatura cu 
hotararea privind Strategia de dezvolatre a municipiului Suceava, de proiectele ce urmeaza a fi depuse 
la Agentia de Dezvoltare Nord-Est privind polul de dezvoltare urbana . Pentru promovarea acestor 
proiecte trebuie facute anumite clarificari in situatia patrimoniala .Prin acest proiect se constata ca 
podurile de peste raul Suceava in zona Burdujeni si Itcani , precum si pasajele de cale ferata sunt ale 
municipiului Suceava . 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da- 16 voturi 
       Abt-1 vot 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 22.Proiect de hotarare privind propunerea de modificare precum si de completare a 
anexei nr.2 la HGR nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judetului 
Suceava , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Suceava , cu 
modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava 

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

VOT : Da-16 voturi 
        Abt-1 vot 
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Hotarea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 23. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriei aferenta locuintelor ANL, 
pentru titularii de contracte de inchiriere ce au implinit varsta de 35 de ani, conform art.6² alin.4 
lit.a din Legea nr.152/1998-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : ca urmare a expirarii termenului de 5 ani pentru unele locuinte A.N.L.  si acolo unde 
chiriasii au depasit varsta de 35 de ani trebuie aprobate noile chirii stabilite in acest proiect de hotarare 
in conformitate cu legislatia in vigoare . 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Bosancu : intreaba daca persoanele care se afla in acesta situatie au fost instiintate de majorarea 
chiriei si daca exista o posibilitate de sustinere financiara a acestora 
Dl. Primar : precizeaza ca nu a existat o instiintare prealabila , contractele acestora au expirat , iar 
noile tarife sunt stabilite in conformitate cu legislatia la nivel national  
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-16 voturi 
       Nu-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 24.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 66/2008 pentru 
aprobarea unor reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea transportului de 
persoane , marfuri sau bunuri in regim de taxi-initiator Primarul municipiului Suceava 
 
Dl. Primar : la ora actuala exista in municipiu multi taximetristi care sunt din mediu rural dar fac 
taximetrie in Suceava , acestia luandu-si autorizatiile pe domiciliul din Suceava , dupa care, s-au mutat 
la tara . Ca urmare a acestor fapte s-a declansat o operatiune de verifcare a acestora si celor care nu fac 
dovada domiciliului in municipiu pana la data de 30 noiembrie li se vor retrage aceste autorizatii. 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-13 voturi 
       Nu-1 vot 

            Abt-3 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
 
Punctul 25.Proiect de hotarare privind transformarea, in conditiile legii, a unui post din statul 
de functii al Politiei Comunitare a municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului 
Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 



 12

 
Punctul 26.Proiect de hotarare privind transformarea, in conditiile legii, a unui post din statul 
de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava –initiator Primarul 
municipiului Suceava 
 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 27.Proiect de hotarare privind pregatirea punerii in aplicare, la nivelul municipiului 
Suceava , a prevederilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si 
competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile publice locale referitoare 
la serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara-initiator Primarul municipiului 
Suceava 
 
Dl. Primar : este o prima etapa de preluarea a unui mediator sanitar care se va ocupa de sanatatea 
comunitara  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 28.Raportul Comisiei de evaluare nr. 1550/17.06.2009 . 

Toate comisiile au avizat favorabil punctul de vedere al serviciului de specialitate. 
 
Se supune la vor punctul de vederea al serviciului de specialitate. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

 
Punctul 29.Informarea Serviciului evidenta si administrarea imobilelor de locuit, inregistrata la 
Primaria municipiului Suceava la nr. 19752/16.06.2009 
 
Dl. Primar : cinci din chiriasii din cartierul ANL si-au achizitionat locuinte de pe piata libera , si ca 
urmare a acestui fapt au fost eliberate 3 apartamente si 2 garsoniere , urmand ca acestea sa fie 
repartizate odata cu cele 80 de apartamente din zona Metro, in sedinta din luna august  
 
Punctul 30.Adresa S.C. Genius S.R.L. inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la 
nr. 115/01.06.2009 
 
Dl. Primar : Consiliul Local s-a sesizat in legatura cu cele reclamate , raportul serviciului de 
specialitate confirmand ca au fost respectate prevederile legale  
Comisia de urbanism- discutii in plen, comisia de turism luat la cunostinta , celelalte comisii de 
specialitate de acord cu punctul de vedere al serviciului de specialitate  
 
Se supune la vot punctul de vedere exprimat in raportul serviciului de specialitate. 
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VOT : Da-13 voturi 
      Nu-1 vot 

            Abt-3 voturi 
 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA  
 

Punctul 1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor 
evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : este vorba despre o suplimetare de suma destinata blocurile din zona Metro pentru  
chiriasii evacuati din casele nationalizate  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 

 
         Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

        Hotararea a fost adoptata. 
 

    Punctul 2 Proiect de hotarare de modificare a art.1 din cadrul HCL nr.156/2008 privind 
desemnarea Comisiei de selectionare si evaluare a proiectelor depuse in vederea acordarii de 
finantare nerambursabila-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar – retrage acest proiect de hotarare de pe ordinea de zi , urmand ca acesta sa fie disutat 
in sedinta viitoare 
 
 
DIVERSE :  
 
DL. Primar : propune ca sedinta ordinara a lunii iulie sa fie in data de 16 iulie la ora 12, pentru a 
castiga 2 saptamani in ceea ce priveste decizia ce urmeaza a fi luata la S.C. Termica S.A.  
 
Se supune la vot aceasta propunere. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

Dl. Ursu , presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor prezenti 
pentru participare. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                              SECRETAR MUNICIPIU 
URSU CRISTIN VALENTIN                                                                        JR. CIUTAC IOAN     
 
 

INTOCMIT  
ROMEGA DELIA                                
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