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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 11 octombrie 2013
Dl.Seredenciuc – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare
a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului
nr.2990/10.10.2013 pentru data de 11.10.2013, ora 10,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 18 consilieri locali iar dl.Cîrlan Liviu
dl.Ciobanu Timofi Adrian, dl.Rusu Paul, dl.Tătăranu Costel şi dl.Ungurian Daniel lipsesc
motivat.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Viceprimar
Gavril Vîrvara, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul
contencios, administrativ, juridic, d-na Bujorean Violeta – şef Serviciu acte administrative,
relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor,din partea mass-media participă: dl. Cosmin
Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco –
Evenimentul de Iaşi, dl. Dan Pricope – Obiectiv de Suceava.
Dl. Seredenciuc, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru energie termică destinată
populaţiei de 445,16 lei/Gcal (inclusiv TVA) cât şi a preţului local pentru energie
termică destinată agenţilor economici de 359,00 lei/Gcal (exclusiv TVA) – iniţiator
Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da – 18 voturi
Ordinea de zi a fost aprobată.
Comisia servicii publice şi Comisia învăţământ, sănătate au avizat favorabil proiectul de
hotărâre, Comisia turism, tineret şi sport – discuţii în plen iar Comisia economică şi Comisia de
urbanism datorită faptului că ordinea de zi a fost primită în ultimul moment vor da un aviz în
urma discuţiilor ce vor avea loc în şedinţa Consiliului Local.
Dl.Harşovschi: Trebuie să fac menţiunea că iniţial am fost anunţaţi că la ora 10.00 vom
participa la discuţii iar ulterior s-a decis că vom avea şedinţă extraordinară la această oră motiv
pentru care suntem doar 6 consilieri ceilalţi 4 consilieri urmând să ajungă până la ora 15.00 când
ştiam că urma să aibă loc şedinţa extraordinară. Grupul PDL a făcut tot posibilul să fie prezent la
această şedinţă pentru a se furniza căldură în municipiul Suceava. Ordinea de zi este identică cu
cea din data de 09 octombrie 2013 deşi proiectul are în plus un art. 2 care prevede că „preţul
local pentru populaţie la care se furnizează energia termică în municipiul Suceava, aprobat prin
HCL 196/2010 rămâne neschimbat la valoarea de 185,48 lei/Gcal, inclusiv TVA.” Chiar dacă nu
se introducea acest art.2 preţul rămânea neschimbat. Apreciez că consilierii USL au înţeles că
trebuie căldură în municipiul Suceava însă aş dori să ştiu ce s-a modificat de miercuri până astăzi
sau ce soluţii s-au găsit în plus astfel încât sucevenii să înţeleagă de ce au trebuit să mai stea cel
puţin încă trei zile în frig, în special copii din grădiniţe şi şcoli. La şedinţa anterioară s-a precizat
că se vor face comisii, anchete iar astăzi ne întâlnim pentru acelaşi proiect.
Dl.Primar: Vreau să vă mulţumesc că participaţi la această şedinţă extraordinară. D-voastră aţi
propus la şedinţa anterioară ca astăzi la ora 10.00 să ne întâlnim pentru discuţii cu creditorii şi cu
firmele de insolvenţă. Vreau să îi mulţumesc d-lui prefect că a preluat iniţiativa ieri la invitat şi
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pe dl.Mititelu care este reprezentantul firmei de insolvenţă de la Iaşi la o şedinţă în urma căreia
s-a stabilit că condiţia minimă pentru ca dumnealui să poată convinge creditorii astăzi în şedinţa
pe care o au la ora 13.00 să avem căldură în Suceava este de a aproba majorarea acestui preţ. Din
discuţiile de ieri a rezultat că practic prin majorarea acestui tarif pe care îl plăteşte Primăria sunt
recunoscute toate pierderile la Termica pentru că ANRSC-ul a confirmat preţul real pentru
energie termică de 445,16 lei. Ca atare am luat această decizie de a transforma această discuţie
pe care d-voastră aţi propus-o astăzi la ora 10.00 într-o şedinţă extraordinară. O parte dintre
consilieri au spus că ar dori ca şedinţa să fie la ora 15.00 însă reprezentantul firmei de insolvenţă
a precizat că este nevoie de această hotărâre a Consiliului Local în şedinţa pe care o au astăzi la
ora 13.00 pentru a putea convinge creditorii să furnizeze căldură începând de mâine dimineaţă.
Consiliul Local este format din partide însă nu are rost „să ne aruncăm pisica dintr-o parte în
alta” pentru că Termica este o problemă de sistem, acest lucru fiind confirmat de toate partidele
din Consiliul Local. Din acest motiv şi în mandatul trecut şi în mandatul acesta toate partidele
din Consiliul Local au fost de acord cu înfiinţarea unei noi centrale termice. Dacă mai existau
şanse pentru Termica încercam să exploatăm acest lucru dar din păcate nu au fost şanse. Sunt
normale poziţiile politice pentru că de asta sunt grupuri politice însă cred că ar fi bine să dăm un
vot pentru această majorare pentru că eu am convingerea că de mâine putem avea căldură în
municipiul Suceava.
Dl.Doroftei: Se vede în continuare că cei care în ultimii 4 ani au făcut politică în Consiliul Local
fac în continuare acest lucru. Toată lumea îşi doreşte să avem căldură în municipiul Suceava,
motiv pentru care, indiferent de ora la care am fost convocaţi am fost aici şi am discutat şi vom
continua să discutăm până când această problemă îşi va găsi soluţie.
Amendament dl.Harşovschi: Acest preţ local pentru energia termică destinată populaţiei de
445,16 lei/Gcal (inclusiv TVA) cât şi a preţului pentru energie termică destinată agenţilor
economici de 359 lei/Gcal (exclusiv TVA) să fie valabil până pe data de 09.11.2013 de la această
dată preţul fiind de 116 lei+TVA+costurile de distribuţie.
Îi mulţumesc d-lui Doroftei că a fost prezent şi la şedinţa de pe data de 09.10.2013 şi la cea de
astăzi şi aş dori să îmi răspundă dumnealui ce s-a modificat de miercuri până astăzi şi la proiect
şi ca soluţie astfel încât să le explicăm sucevenilor de ce i-am mai ţinut fără căldură încă trei zile.
Dl.Doroftei: Dat fiind că dl.Primar a convocat această şedinţă extraordinară îl rog pe dumnealui
să mai explice încă o dată ce s-a schimbat de miercuri până astăzi.
Dl.Primar: Faţă de proiectul de data trecută am introdus art.2 pentru a nu mai lăsa loc nici unui
fel de interpretare respectiv faptul că preţul la care se furnizează energia termică la populaţie
rămâne neschimbat. Desigur că acest lucru era valabil şi la şedinţa trecută pentru că hotărârea de
Consiliul Local din 2010 era şi este valabilă.
Dl.Grosar: Faţă de data trecută vom avea căldură la acelaşi preţ pentru populaţie. Nu cred că în
Consiliul Local trebuie să facem politică ci trebuie să rezolvăm problemele populaţiei. Deci am
deblocat o situaţie care atunci era blocată.
Dl.Seredenciuc: Tocmai acest lucru l-am subliniat şi noi, consilierii PDL, şi anume că nu vrem
politică ci administraţie. Vreau să vă reamintesc că şi grupul USL a a avut reprezentanţi în AGA
la Termica iar acolo deciziile se iau prin consens deci dacă unul singur era împotrivă hotărârea
AGA nu se aproba iar ceea ce s-a aprobat în Consiliul Local a fost în mare majoritate hotărâri ale
AGA, deci nu suntem noi vinovaţi de situaţia de la Termica. Termica a ajuns la Consiliul Local
printr-o Hotărâre de Guvern. Nu cred că este cazul să politizăm această situaţie.
Dl.Doroftei: E adevărat că la Termica a existat în totdeauna AGA iar în AGA au fost
reprezentanţi ai acţionarului şi ai Consiliului Local iar perioada la care fac referire este perioda
mandatului anterior. Având în vedere că aţi fost consilier şi în mandatul trecut vă rog să
nominalizaţi consilierii care au făcut parte din AGA în mandatul trecut şi să nu încercăm să
ducem în politică aceste lucruri.
Dl.Seredenciuc: Nu cred că este cazul să îi nominalizăm.
Dl.Primar: În decursul celor 10 ani toate partidele au avut reprezentanţi în AGA la Termica şi
toate partidele au fost de acord că la Termica este o problemă de sistem motiv pentru care au
fost de acord că trebuie făcută o nouă centrală pentru că structura actuală de la Termica nu mai
era funcţională.
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Dl.Monacu: Cred că toate partidele şi-au manifestat dorinţa ca cetăţenii Sucevei să beneficieze
de căldură şi apă caldă şi cred că putem supune la vot proiectul de hotărâre.
Dl.Barbă: Să supunem la vot amendamentul d-lui Harşovschi apoi să votăm proiectul de
hotărâre.
Dl.Doroftei: Este clar că în momentul în care aprobăm acest preţ îl aprobăm strict pentru
perioada în care Termica produce energie termică iar în ceea ce priveşte Bioenergy avem condiţii
contractuale foarte clare care prevăd ca de la 09.11.2013 au angajamentul de a produce şi din
acel moment chiar şi responsabilitatea şi răspunderea este a dumnealor.
Se supune la vot amendamentul d-lui Harşovschi:
VOT : Da-6 voturi
Nu-12 voturi
Amendamentul a fost respins.
Dl.Harşovschi: Chiar dacă este clar contractul cu cei de la Bioenergy hotărârile de Consiliu
Local stau în faţa contractului iar cei de la Bioenergy dacă vor să modifice preţul trebuie să vină
în Consiliul Local. Noi astăzi votăm o hotărâre de Consiliu Local care este valabilă pe termen
nedefinit motiv pentru care am făcut acel amendament şi dacă pe data de 09.11.2013 nu se
finalizează centrala cum am avut garanţii de-a lungul timpului se încasa garanţia de aproximativ
400.000 euro cu care vom reuşi „să o ducem încă o lună dacă nu va fi foarte frig afară”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Primar: Mulţumesc pentru colaborare d-lui prefect Sinescu care s-a implicat foarte mult în
problemele de termoficare şi am certitudinea că de mâine vom avea căldură în municipiul
Suceava. Am fost împreună cu dl.prefect pe şantier pentru a vedea noua centrală şi cred că vom
avea o centrală modernă la Suceava şi vom avea energie termică la un preţ suportabil pentru
populaţie. De asemeni vreau să mulţumesc d-lui preşedinte a Consiliului Judeţean dl.Cătălin
Nechifor care ne-a ajutat cu banii primiţi de la Guvern pentru Termica, d-lui senator Donţu şi nu
în ultimul rând d-lui deputat Băişanu.
Dl.Deputat Băişanu: Mă simt onorat că mă aflu astăzi aici şi cred că fiecare dintre noi
sucevenii, fie că facem sau nu politică, ne dorim ca la Suceava să existe căldură în casele
oamenilor. Nu o să repet faptul că SC Termica s-a aflat sub conducerea Consiliului Local şi a
Primăriei, că această societate a ajuns în faliment şi cine a dus-o în această situaţie, precum şi de
ce a fost iminentă nevoia de a crea o nouă societate de termoficare. Aceste lucruri vor fi stabilite
de cei în drept. Eu cred că această şedinţă a Consiliului Local ar fi trebuit să aibă loc după ce aţi
fi avut discuţii cu cei care hotărăsc destinul a SC Termica, respectiv creditorii şi cei care
reprezintă interesele creditorilor. În momentul de faţă SC Termica nu mai este condusă de
Primărie, nici de consilierii locali prin vot ci este condusă de oamenii care şi-au câştigat acest
drept conform legii insolvenţei şi de hotărârile judecătorilor sindici din România. Cred că este
important să avem o discuţie cu cei care au de primit bani de la Primăria Suceava pentru Termica
pentru ca aceştia să înţeleagă încă o dată, aşa cum au înţeles ani la rând, să sprijine cetăţenii din
municipiul Suceava şi să ne ofere posibilitatea să le dăm căldură. D-voastră puteţi vota aici încă
500 de hotărâri pozitive, să faceţi politică însă hotărârea se află în mâna creditorilor. Dacă aceştia
îşi vor primi datoriile sunt convins că vor accepta, dacă nu vor primi garanţii că vor primi
datoriile sunt convins că nu vor accepta. Îl rog pe dl.director de la UNICON să înţeleagă criza
iminentă în care se află Primăria şi să găsească soluţii cu ceilalţi creditori pentru a oferi
posibilitatea sucevenilor de a avea căldură în perioada următoare pentru că Consiliul Local şi
Primăria nu o pot face şi evident şi Primăria trebuie să găsescă soluţii pentru a garanta că
datoriile pe care le aveţi către creditori se vor rezolva. Să nu uităm că în ultimii ani nu Primăria a
dat căldură ci au dat persoanele juridice.
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Dl.Seredenciuc: Vom ţine cont de sfaturile d-voastră însă eu personal m-aş fi bucurat dacă neaţi fi chemat şi pe noi la Parlament să ne spunem punctul de vedere când aţi majorat taxele şi
impozitele locale.
Dl.Doroftei: În ceea ce priveşte majorarea impozitelor şi taxelor locale este o obligaţie ce
survine din Codul Fiscal.
Dl.Băişanu: Noi vorbeam de căldura de la Termica şi d-voastră vorbiţi de o hotărâre a
Guvernului privind majorarea impozitelor şi taxelor locale pe care aţi aprobat-o şi în Consiliul
Local şi era obligatorie.
Dl.Harşovschi: Vreau să mulţumesc şi eu d-lui prefect că s-a implicat în această problemă şi a
înţeles apelul nostru şi situaţia a fost deblocată parţial. Noi cei de la PDL am dori să ne scuzaţi şi
să putem părăsi această şedinţă.
Dl.Barbă: Aş vrea să profit de prezenţa d-lui prefect şi a d-lui preşedinte a Consiliului Judeţean
şi să atrag atenţia asupra unui lucru care se poate întâmpla din momentul în care va fi furnizată
căldura şi până la 1 noiembrie. Prin Ordonanţa nr.27/2013 sezonul rece este cuprins în intervalul
1 noiembrie – 31 martie. Fac această referire privind ajutoarele pentru încălzire de care
beneficiază persoanele cu venituri mici problema fiind aceea că până la data de 1 noiembrie
aceste persoane nu beneficiază de aceste ajutoare, fără a mai lua în calcul faptul că formularele
care trebuie completate nu sunt sosite nici acum la Primărie. Tot ordonanţa 27 prevede că
ajutoarele se dau din momentul depunerii până la sfârşitul sezonului rece. Ordonanţa 27 mai
prevede că la solicitarea Consiliilor Judeţene perioada sezonului rece poate fi modificată prin
aprobare de Guvern. Solicit cu această ocazie preşedintelui Consiliului Judeţean să facă toate
demersurile necesare pentru ca persoanele care au dreptul la acest ajutor să poată beneficia de
acest lucru.
Dl.Preşedinte a Consiliului Judeţean Cătălin Nechifor: Vreau să vă felicit pentru că aţi luat
decizia corectă pentru Suceava chiar dacă a fost frig câteva zile în casele sucevenilor. Soluţia nu
era la Guvern ci la d-voastră. D-voastră aţi stabilit astăzi o majorare de preţ dar practic populaţia
plăteşte la fel deci nu vor fi creşteri pentru tarifele plătite de populaţie. Cei care sunt creditorii a
SC Termica ar trebui să ştie că furnizarea de agent termic şi apă caldă nu este un serviciu
aleatoriu, este un serviciu public, obligatoriu care trebuie respectat în condiţiile legii altfel
această nefurnizare poate fi infracţiune. Vreau să vă mulţumesc că astăzi printr-o decizie
unanimă aţi repus în drepturi Termica pentru că nu putea să se angajeze în a furniza agent termic
fără să aibă un preţ de referinţă. Vreau să vă felicit şi să vă asigur de întreaga noastră susţinere
atât în ceea ce priveşte resursele pe care Consiliul Judeţean Suceava poate să le aducă pentru dvoastră cât şi resurse guvernamentale şi vom ţine cont de părerile tuturor consilierilor locali.
Dl.Prefect Sinescu: Am dorit să fiu prezent la această şedinţă pentru că 22.000 de apartamente
nu sunt încălzite şi avem o perioadă începând cu data de 29 septembrie când s-au înregistrat
temperaturi sub 10 grade Celsius şi conform prevederilor legale dacă 3 zile consecutiv se
înregistrează temperaturi sub 10 grade trebuie furnizat agentul termic. Este un moment important
pentru că aţi aprobat un preţ care a fost fundamentat de către SC Termica la ANRE şi este preţul
cu care ei pot produce energie termică pe gaz metan. Aşa cum a spus şi dl.preşedinte preţul la
populaţie nu se schimbă diferenţa fiind suportată din bugetul local sub formă de subvenţie. Este
foarte important să aveţi în vedere faptul că problema producerii energiei termice va putea fi
controlată începând cu luna noiembrie şi trebuie să acordaţi o atenţie deosebită zonei de transport
şi distribuţie care nu este rezolvată nici în acest moment la noua centrală termică. Deci trebuie să
abordaţi şi această problemă astfel încât să puteţi contura imediat ce noua centrală de energie
termică poate furniza agent termic să poată transporta către oraş. Limita de timp de 9 noiembrie
nu putea face obiectul unei hotărâri de Consiliu Local deoarece noi discutăm de un preţ cu care
poate produce Termica şi nu are nici o legătură cu noul producător. În ceea ce priveşte suportul
de la Guvern ştim cu toţii că venitul de completare a fost aprobat şi salariaţii de la SC Termica au
beneficiat de acesta pe lângă indemnizaţia de şomaj însă din punct de vedere tehnic prioritatea
noastră rămâne aceea legată de problema privind transportul şi distribuţia.
Dl.Senator Donţu: Am participat ieri la şedinţa tehnică de la prefectura Suceava unde s-a
stabilit „drumul de parcurs” pentru a furniza căldură în municipiul Suceava. A fost o discuţie
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tehnică din care a reieşit că hotărârea d-voastră de astăzi este primul pas pentru a reuşi să
furnizăm căldură în Suceava şi urmează şi ceilalţi paşi şi sperăm ca mâine să avem căldură.
Totuşi problematica Termica este mult mai complexă. După ce ne-am asigurat că persoanele
disponibilizate de la Termica şi-au primit salariile compensatorii date de Guvern în urma unei
vizite a primului ministru la Suceava următorul pas era să dăm căldură în municipiul Suceava.
Un subiect extrem de important este acela privind transportul şi distribuţia agentului termic care
este de domeniu public şi trebuie să funcţioneze într-un sistem public sau recunoscut ca fiind
public. De asemenea avem şi unele instalaţii care fac legătura între transport şi distribuţie şi
producător de care trebuie să ne ocupăm pentru a se ajunge în sistemul unitar de a furniza
căldură după care o dată cu funcţionarea noii tehnologii pe biomasă sper ca confortul cetăţenilor
din municipiul Suceava să crească.
Dl.Primar: În ceea ce priveşte transportul şi distribuţia vom intra în Consiliul Local în perioada
următoare pentru aprobarea unei strategii în acest sens pentru că şi acolo sunt o serie de pierderi
iar creditorii nu îşi permit să mai aibă pierderi în plus şi ca atare trebuie să ne ocupăm imediat de
acest capitol. De luni vom înfiinţa o comisie tehnică la primărie şi ne vom consulta cu
parlamentarii, cu Consiliul Judeţean astfel încât în cel mai scurt timp să avem un operator pe
transport şi distribuţie.
Dl. Seredenciuc, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte
celor prezenţi pentru participare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SEREDENCIUC VIOREL

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN

ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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