
                   ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 25 octombrie 2012 

Dl  Vornicu  –  preşedintele  de  şedinţă  declară  deschise  lucrările  şedinţei  ordinare  a 
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  convocat  în  baza  Dispoziţiei  Primarului  nr. 
3.044/19.10.2012, pentru data de 25.10.2012, 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; întârzie dl. Ungurian şi dl. Rusu, lipsesc motivat: dl. Arămescu şi  dl.  Ciobanu 
– Timofi.   

La  şedintă  participă:  dl.  Primar  Ion  Lungu,  dl.  Secretar  Ioan  Ciutac,  directorii:  d-na. 
Elisabeta Văideanu, dl. Florin Cerlincă, dl. Mihail Jitariuc, dl. Marian Andronache, d-na. Violeta 
Bujorean – şef Serviciul acte admistrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na 
Mirela – Rodica Sofian – Nicoară – şef Biroul buget, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios  
administrativ, juridic.

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

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

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 26.09.2012;
2. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  execuţiei  bugetelor  Municipiului  Suceava pentru 

trimestrul III al anului 2012, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea 
de dezvoltare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru 
anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4. Proiect  de  hotărâre  privind  repartizarea  disponibilităţilor  din  Fondul  de  rezervă  al 
Bugetului  Local  al  municipiului  Suceava  pentru  anul  2012  -  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava;

5. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  instituţiilor  publice  şi  activităţilor 
finanţate  integral  sau parţial  din venituri  proprii  2012 -  iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului selecţiei de proiecte depuse în vederea 
acordării  de finanţări nerambursabile pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava;

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi CSM Suceava – Secţia 
Canotaj - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.  114/31.05.2012  privind  aprobarea 
sprijinului financiar pentru parohia Iţcani I – Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril - Suceava 
- iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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9. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice 
care  nu  dispun  de  locuinţă  pe  teritoriul  municipiului  Suceava  -  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava;

10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  aferenţi 
obiectivului de investiţii  „Extindere pavimente str. Ştefan cel Mare” - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava;

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  aferenţi 
obiectivului  de  investiţii  „Alimentare  cu  apă  str.  Spiru  Haret”  -  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava;

12. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 din cadrul art. 1 al HCL nr. 202/2003 
privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava, modificată prin HCL 
nr. 379/2005 şi HCL nr. 329/2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de plată şi fideiusiune pentru suma de 
6.496.218,20  lei,  la  care  se  adaugă  valoarea  facturilor  curente,  începând  cu  facturile 
aferente consumului lunii octombrie şi până la data de 29.11.2013 (emise de S.C. A.C.E.T. 
S.A. către S.C. Termica S.A.), convenţie care urmează a fi încheiată între S.C. A.C.E.T. 
S.A., S.C. Termica S.A. Suceava şi municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava;

14. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi – funcţii publice în statul de funcţii 
al  Aparatului  de  specialitate  al  primarului  municipiului  Suceava  -  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava;

15. Diverse;

VOT : DA – 18
           ABŢ - 1
Ordinea de zi iniţială a fost aprobată.

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

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

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru 
terenurile atribuite în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă „Sfânta Înviere” Suceava - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către E-ON Moldova 
Distribuţie  SA a unui  teren ce aparţine  domeniului  public  al  municipiului  Suceava,  în 
suprafaţă  totală  de  42  mp,  în  vederea  amplasării  unui  post  de  transformare  necesar 
alimentării cu energie electrică a proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului 
Suceava  prin  crearea  de  parcaje”  şi  amenajarea  unei  căi  de  acces  spre  postul  de 
transformare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 

VOT : DA – 19      
Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.
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PUNCTUL  1 Aprobarea  procesului  verbal  al  şedinţei  Consiliului  Local  din  data  de 
26.09.2012;

Se supune la vot procesul verbal:
 VOT : DA – 19 

Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 26.09.2012 a fost aprobat.

PUNCTUL  2  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetelor  Municipiului 
Suceava pentru trimestrul III al anului 2012, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare 
şi Secţiunea de dezvoltare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Girigan adresează rugămintea să fie desemnată o persoană din aparatul de specialitate 
căreia consilierii să se poată adresa pentru a consulta fie materialele în întregime, fie să acorde 
informaţii suplimentare cu privire la acestea sau pentru a iniţia proiecte de hotărâre. Referitor la 
proiectul de hotărâre întreabă care este venitul care s-a realizat în cel mai mic procent şi ce măsuri 
s-au luat pentru creşterea procentului de realizare a veniturilor.

  Dl Primar precizează că materialele complete sunt puse la dispoziţia consilierilor locali 
în  comisiile  de  specialitate,  în  ceea  ce  priveşte  execuţia  bugetară,  persoana  de  contact  este 
directorul economic care poate fi chemat pentru clarificări. Referitor la cel mai mic procent acesta 
este 31,40% - taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru, de asemenea amenzile au un procent 
de realizare mic motivat de imposibilitatea executării silite. 

Dl Secretar precizează că pentru proiectele cu volum mare de hârtie se pregătesc cel puţin 
cinci mape complete pentru fiecare comisie de specialitate, iar documentaţia originală este pusă la 
dispoziţia  consilierilor  locali  oricând solicită  acest  lucru.  În  ceea  ce  priveşte  solicitarea  d-lui 
Girigan, în lipsa sa, persoana căreia consilierii locali se pot adresa pentru clarificări este d-na. 
Violeta Bujorean.    

A venit dl. Rusu – sunt prezenţi 20 de consilieri locali.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
            NU – 1          
 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  3  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  Local  al  municipiului 
Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, iar în calitate de iniţiator face două completări, 
respectiv:

- la venituri – având în vedere că aportul Consiliului Judeţean la proiectul „Centrul pentru 
susţinerea  tradiţiilor  bucovinene”  se  regăseşte  în  buget  la  subcapitolul  45.02.01.02  -  „Sume 
primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori a proiectelor FEN”, iar suma a fost virată de 
către Consiliul Judeţean la capitolul 37.02.50 - „Alte transferuri voluntare”, pentru reglarea celor 
două secţiuni, se impune rectificarea în plus a capitolului 37.02.50 - „Alte transferuri voluntare” 
cu suma de 583.546 lei  şi  rectificarea în minus cu acceaşi  sumă a subcapitolului  45.02.01.02 
„Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori a proiectelor FEN”.

- la cheltuieli – având în vedere că de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava s-
a comunicat că în perioada imediat următoare vor fi primite sume de la Bugetul de Stat pentru SC 
Termica SA Suceava, se impune ca poziţia 11 din referatul primit de la Serviciul Investiţii să aibă 
următorul  conţinut:  „Capitolul  70.02.50 C „Studii  de fezabilitate”  -  se  diminuează  poziţia  14 
„Expertiză proiectare şi execuţie lucrări consolidare şi refacere în regim de urgenţă pod Burdujeni 
cu suma de 233.680 lei”, nu cu 1.233.680 lei cum este prevăzut în proiect.

Salută iniţiativa Guvernului Ponta care a dus la deblocarea unor importante sume de bani. 

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Girigan întreabă care este raţiunea pentru care la punctul 17 – cap. 72.02.50 C suma se 
reduce cu 50.000 lei şi se introduc doar două studii, respectiv hidrologic şi ridicări topo. 

Dl Primar precizează că această modificare a fost făcută la propunerea d-lui Viceprimar 
Doroftei de a împărţi această sumă în 30.000 lei pentru studii de fezabilitate şi 20.000 lei pentru 
ridicări topo.

Dl Grosar  întreabă  referitor  la  poziţia  „Lucrări  în  continuare”  cu  diminuarea  poziţiei 
„Amenajare Cinema”, de ce s-a blocat această lucrare. 

Dl Primar precizează că nu sunt lichidităţi, soluţia în acest caz o constituie angajarea unui 
credit pentru finalizarea acestei lucrări în anul 2013.

Dl  Grosar  solicită  d-lui  Primar  să  invite  şi  consilierii  locali  la  conferinţele  de  presă 
determinate  de evenimente  pozitive cum a fost  cel  cu sumele primite  pentru SC Termica  SA 
pentru care a mulţumit Guvernului Ponta, motivat de faptul că este un efort comun.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completările aduse de dl Primar:
VOT: DA – 20

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  4  Proiect  de  hotărâre  privind  repartizarea  disponibilităţilor  din  Fondul  de 
rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava;
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Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, iar în calitate de iniţiator face două completări, 
respectiv:
- la cheltuieli:

1. Serviciul administrare străzi solicită prin notă de fundamentare ca suma de 650.000 lei 
care i-a fost atribuită din fondul de rezervă să fie redistribuită astfel:
 - 155.000 lei  – pentru rectificarea în plus a articolului 20.01.30 „Alte bunuri şi 
servicii pentru întreţinere şi funcţionare” din cadrul cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”, respectiv din cadrul subcap. 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale”(sistematizare rutieră); 

- 495.000 lei – pentru rectificarea în plus a articolului 20.02 „Reparaţii curente” din 
cadrul cap. 84.02 „Transporturi”, respectiv din cadrul subcap. 84.02.03.03. „Străzi”;

2. Pentru a achita chiria aferentă conductei de apă Berchişeşti pentru subtraversarea căilor 
ferate, Serviciul Investiţii solicită rectificarea în plus cu suma de 2.000 lei a articolului 20.01.30 
„Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” din cadrul cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică”, respectiv din cadrul subcap. 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării comunale”(din fondul de rezervă).  

3. Având în vedere că de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava s-a comunicat 
că în perioada imediat următoare vor fi primite sume de la Bugetul de Stat pentru SC Termica SA 
Suceava,  se  impune  renunţarea  la  majorarea  articolului  40.03  -  „Subvenţii  pentru  acoperirea 
diferenţelor de preţ şi tarif” din cadrul subcapitolului 81.02.06 - „Combustibili şi energie” cu suma 
de 1.000.000 lei.

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completările aduse de dl Primar:
VOT: DA – 20

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  5  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  instituţiilor  publice  şi 
activităţilor  finanţate  integral  sau  parţial  din  venituri  proprii  2012  -  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

 Hotărârea a fost adoptată.
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PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului selecţiei de proiecte depuse 
în  vederea  acordării  de  finanţări  nerambursabile  pentru anul  2012 -  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

A venit dl Ungurian – sunt prezenţi 21 de consilieri locali.

Dl Grosar consideră că la acest proiect de hotărâre ar fi trebuit anexată lista participanţilor 
la acest eveniment. 

Dl Primar precizează că aceste informaţii sunt la dosar şi pot fi puse la dispoziţia celor 
interesaţi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
            NU – 1
           ABŢ– 1

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  7  Proiect  de  hotărâre  privind  asocierea  între  Municipiul  Suceava  şi  CSM 
Suceava – Secţia Canotaj - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  8  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.  114/31.05.2012  privind 
aprobarea sprijinului financiar pentru parohia Iţcani I – Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril 
- Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Girigan întreabă dacă cu această sumă se diminuează alt capitol.
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Dl Primar precizează că această sumă este alocată din fondul de rezervă.

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

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  9  Proiect  de  hotărâre  privind  decontarea  cheltuielilor  de  transport  pentru 
cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

 Hotărârea a fost adoptată.

Dl Monacu întreabă ce se întâmplă cu persoanele îndreptăţite în acest sens dar care nu au 
solicitat decontarea sumelor.

Dl Primar precizează că vor fi iniţiate astfel de proiecte de hotărâre în baza solicitărilor 
primite.

PUNCTUL 10 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici 
aferenţi  obiectivului  de  investiţii  „Extindere  pavimente  str.  Ştefan  cel  Mare”  -  iniţiator 
Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar  prezintă proiectul de hotărâre cu precizarea că în titlul anexei proiectului de 
hotărâre s-a strecurat o greşeală şi solicită rectificarea ei.

Comisiile  de  specialitate  –  discuţii  în  plen,  Comisia  economică a  avizat  favorabil 
proiectul de hotărâre.

Dl Grosar  consideră  că  din  punct  de  vedere  estetic  această  zonă  necesită  importante 
lucrări dat fiind faptul că este o zonă de agrement. 

Dl Primar precizează că în zonă urmează să fie realizate amenări peisagistice cu jardiniere 
cu flori, arbuşti, astfel încât zona să fie una de agrement.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
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PUNCTUL 11   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici 
aferenţi obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă str. Spiru Haret” - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre cu menţiunea că este supus dezbaterii pentru a 
doua oară.

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

Dl Brădăţan  consideră  oportun acest  proiect  de hotărâre  motivat  de faptul  că această 
problemă  poate  deveni  una  de  sănătate  publică,  persoanele  respective  au  în  prezent  apa 
aducţionată prin nişte ţevi improprii, plasate la suprafaţă astfel încât primul îngheţ poate duce la 
distrugerea lor,  şi propune d-lui Primar şi reabilitarea aleii  după realizarea acestui obiectiv de 
investiţii.

Dl Vornicu consideră necesară realizarea acestei investiţii, într-un municipiu reşedinţă de 
judeţ nu poate exista o stradă fără apă curentă şi întreabă la câte  locuinţe se referă acest proiect de 
hotărâre.

Dl Cerlincă precizează că este vorba de nouă locuinţe atât vechi cât şi noi. 

Dl Harşovschi  menţionează că acest proiect de hotărâre prezintă o importanţă deosebită 
atât pentru cetăţenii în cauză cât şi pentru municipalitate.

Dl Mocanu precizează că în cazul acestui proiect de hotărâre se votează în cunoştinţă de 
cauză,  „data  trecută  s-a  nuanţat  mult  prea  mult  prin  excludere,  în  momentul  când ascunzi  o 
realitate ea devine vizibilă”, realitatea este că municipalitatea este în imposibilitate să amenajeze 
reţele de apă diferite pentru persoane fizice şi pentru societăţi comerciale.

Dl Viceprimar Doroftei precizează că în cazul proiectului de hotărâre anterior expunerea 
de motive a fost deficitară, realizată în mod interesat, însă consilierii locali membri ai USL s-au 
documentat, au studiat problema la faţa locului şi consideră oportună şi necesară realizarea acestei 
investiţii.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
         ABŢ – 1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 din cadrul art. 1 al HCL 
nr.  202/2003  privind  zonarea  intravilanului  şi  extravilanului  municipiului  Suceava, 
modificată prin HCL nr. 379/2005 şi HCL nr. 329/2009 -  iniţiator Primarul municipiului 
Suceava;
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Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 20
           NU  - 1

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Convenţiei  de  plată  şi  fideiusiune 
pentru suma de 6.496.218,20 lei, la care se adaugă valoarea facturilor curente, începând cu 
facturile aferente consumului lunii octombrie şi până la data de 29.11.2013 (emise de S.C. 
A.C.E.T.  S.A.  către  S.C.  Termica S.A.),  convenţie  care  urmează a fi  încheiată  între S.C. 
A.C.E.T.  S.A.,  S.C.  Termica  S.A.  Suceava  şi  municipiul  Suceava  -  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava; 

Dl Cîrlan solicită să fie învoit 5 minute.
VOT: DA – 21
Dl Cîrlan este învoit – sunt prezenţi 20 de consilieri locali.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 14  Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi – funcţii publice în 
statul de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
          ABŢ - 1
          

 Hotărârea a fost adoptată.
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Dl Cîrlan  revine la lucrările şedinţei  Consiliului Local – sunt prezenţi  21 de consilieri 
locali.

Ordinea de zi suplimentară

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind 
atestarea  bunurilor  imobile  ce  aparţin  domeniului  privat  al  municipiului  Suceava,  cu 
modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 19
           NU  - 1
          ABŢ - 1
          

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  2  Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  cu  titlu  gratuit  a  dreptului  de 
proprietate pentru terenurile atribuite în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă „Sfânta 
Înviere” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

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 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către E-
ON Moldova  Distribuţie  SA a  unui  teren  ce  aparţine  domeniului  public  al  municipiului 
Suceava,  în suprafaţă totală de 42 mp, în vederea amplasării  unui post  de transformare 
necesar  alimentării  cu  energie  electrică  a  proiectului  „Reabilitarea  zonei  centrale  a 
municipiului Suceava prin crearea de parcaje” şi amenajarea unei căi de acces spre postul de 
transformare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

 Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 15 Diverse

Dl Girigan supune discuţiei situaţia din str. N. Bălcescu unde s-au făcut alveole de parcare 
în lungul străzii, însă maşinile sunt parcate oblic, iar circulaţia este îngreunată şi solicită sprijinul 
Poliţiei Locale a municipiului Suceava pentru a asigura o parcare civilizată. 

Dl Primar  precizează că a luat act de cele prezentate, iar în luna noiembrie va supune 
dezbaterii  Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  un  Regulament  de  parcare  care  prevede 
sancţiuni  foarte  drastice,  se intenţionează  ca începând cu data  de 01.12.2012 să fie inaugurată 
parcarea subterană, iar târgul de Crăciun să aibă loc pe esplanada Casei Culturii într-un proiect 
derulat împreună cu Consiliul Judeţean Suceava şi solicită sprijinul consilierilor locali în realizarea 
unui târg de Crăciun în stil vienez.

Dl Harşovschi  solicită prezentarea periodică în Consiliul Local al municipiului Suceava 
de informări din partea Comisiei de anchetă la SC Termica SA şi urează succes candidaţilor la 
alegerile pentru Parlamentul României.

            Dl Vornicu declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului 
Suceava din data de 25 octombrie 2012 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            SECRETAR MUNICIPIU
          CORNELIU VORNICU                                                                        Jr. IOAN CIUTAC

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                       ÎNTOCMIT          
               GRĂMADĂ ANCUŢA   
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