ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 26 ianuarie 2012
Dl. Secretar informează consilierii locali asupra faptului că dl. Caşu – preşedintele de şedinţă
întârzie şi propune să se facă propuneri pentru un nou preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei
luni.
Dl Barbă propune pe dl. Lucian Harşovschi.
Se supune la vot deschis propunerea:
VOT : DA – 19
ABŢ - 2
Propunerea a fost aprobată.
Preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni este dl. Lucian Harşovschi.
Dl Harşovschi declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr.56/20.01.2012, pentru data de 26.01.2012, ora
14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 21
consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcţie, întârzie dl. Caşu şi dl. Bosancu.
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. Mihail Jitariuc, dl. Mihai Hostiuc, dl. Gelu Greceanu, d-na. Camelia Damian – Şef
Serviciul patrimoniu, d-na. Mirela Dziubinschi – Şef Serviciul resurse umane, d-na Mirela – Rodica
Sofian – Nicoară – şef Biroul buget, d-na Carmen Corduş – Şef Serviciul financiar, contabilitate, d-na.
Xenia Bodor – Şef Serviciul urbanism, d-na. Violeta Bujorean – Şef Serviciul acte administative,
relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios
administrativ, juridic, dl. Mihai Hanceriuc – Şef Serviciul asociaţii de proprietari.
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin
Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv;
Dl Harşovschi – prezintă ordinea de zi a şedinţei cu propunerea de includere la punctul
Diverse a Raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public
de conducere – dl. Ioan Ciutac – Secretar municipiu şi a informarii privind efectuarea concediului de
odihnă a d-lui Ion Lungu – Primarul municipiului Suceava şi o supune la vot:
1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 15.12.2011 şi
29.12.2011;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din
excendentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011 şi a utilizării în cursul
anului 2012 a excedentului bugetului local rămas în sumă de 5.505.993,25 lei - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava pe
anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute în România - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul
proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava
dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a două garaje construite pe terenul
proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava
dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;
7. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei garajului amplasat pe suprafaţa de 37mp. teren
proprietate privată a municipiului, în spaţiu prestări servicii - coafură - iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel
Seredenciuc;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 243/24.11.2011 privind aprobarea
tarifelor de închiriere aplicabile începând cu anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri acordate
tinerilor conform prevederilor Legii nr. 15/2003 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de persoane
fizice şi persoane juridice în incinta Complexului Comercial Bazar - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al muicipiului Suceava şi în
administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava a unui imobil proprietate publică a
municipiului Suceava şi concesionat către S.C. ACET S.A., în vederea amenajării unui adăpost
pentru câinii comunitari - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava şi în
administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava a unor bunuri imobile ce aparţin
domeniului public al municipiului Suceava şi date în administrare Colegiului Tehnic “Petru
Muşat” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă
Ucraineană “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 35
mp, situată în str. Zamca fn. în vederea amenajării unui drum de acces spre lăcaşul de cult iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava str. Vasile Bumbac în vederea amenajării unei rampe pentru
accesul persoanelor cu handicap locomotor în sediul E-ON Moldova Distribuţie S.A. - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând
domeniului privat al municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Calea Obcinilor nr. 1, 2, 3 în
suprafaţă de 19,62 mp - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16. 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;
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia de Ecologizare iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil al
doamnei Costanda Teodora Mihaela - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului semestrial de evaluare a capacităţii de apărare
împotriva incendiilor pentru municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia
Locală Suceava în anul 2012 şi criteriile specifice de evaluare - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză privind modalităţile de calcul şi
plată a subvenţiilor la energia termică datorate către S.C. Termica S.A. - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză a contractelor de salubritate
derulate cu compania ROSAL – iniţiatori consilierii locali: dl. Ovidiu Donţu, d-na. Doiniţa
Cocriş, dl. Neculai Bosancu, Virginel Iordache, dl. Cornel Caşu, dl. Corneliu Vornicu, dl. Vasile
Mocanu;
23. Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul Local al municipiului
Suceava sub nr. 4/20.01.2012;
24. Diverse
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VOT : DA – 21
Ordinea de zi a fost aprobată.
PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de
15.12.2011 şi 29.12.2011;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale.
Se supun la vot procesele verbale:
VOT : DA – 21
Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 15.12.2011 şi 29.12.2011
au fost aprobate.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii
de dezvoltare din excendentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011 şi
a utilizării în cursul anului 2012 a excedentului bugetului local rămas în sumă de 5.505.993,25
lei - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că potrivit legii începând cu anul trecut la bugetul local se lucrează pe
două bugete, unul de dezvoltare şi unul de funcţionare .Anul 2010 s-a incheiat cu un excedent de
19.058.496 lei,anul 2011 s-a incheiat pe total cu un deficit de 13.552.503 lei pe sectiuni situatia
prezentandu-se astfel:
-pe sectiunea de functionare s-a inregistrat un excedent de 275.874 lei ;
-pe sectiunea de dezvoltare s-a inregistrat un deficit de 13.828.377 lei
Conform legislatiei deficitul anului curent se acopera din excedentul anului precedent,astfel
ca in urma acoperirii deficitului anului 2011 din excedentul anului 2010 rezulta un excedent de
5.505.993 lei care propunem sa fie impartit pe cele doua sectiuni din anul 2012 astfel:
suma de 2.108.428,17 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, respectiv
derularea proiectului de investiţii din cadrul prgramului de finanţare POR perioada 2007 – 2013 şi
suma de 3.397.565,08 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajul
dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Donţu solicită clarificarea sintagmei „acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar”.
Dl Primar menţionează că golul de casă este un termen de specialitate economic, iar deficitul
anului 2011 se acoperă definitiv, iar în anul 2013 se va putea acoperi deficitul anului 2012, ele se
reportează de pe un an pe altul, suma exactă nu poate fi previzionată anterior.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al
Municipiului Suceava pe anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
A venit dl. Bosancu – sunt prezenţi 22 de consilieri locali.
Dl Primar precizează că bugetul total al municipiului Suceava este: la venituri – 259.018.121
lei, la cheltuieli – 261.126.459 lei, la secţiunea functionare – 174.600.923 lei, iar la secţiunea
dezvoltare 84.417.198 lei, bugetul instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii
– şcolile – 7.562.158 lei - la venituri, 8.229.806 lei – la cheltuieli. De asemenea bugetul
împrumuturilor interne se referă la diferenţa de credit care este angajată, fonduri garantate de guvern
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care nu sunt consumate pentru proiectele finanţate prin Programul Operaţional Regional, respectiv
cele două proiecte - parcaje şi - reparaţii de drumuri 3 şi bugetul fondurilor externe nerambursabile un
proiect european „Smile” cu 70.360. Astfel cea mai mare pondere din buget, respectiv 27,35% o
reprezintă sumele alocate pentru capitolul Învăţământ, cu un buget mai mare cu 3% decât anul trecut,
sunt şi nişte sume suplimentare de la bugetul de stat respectiv 4.851.000 lei pentru diferenţele
salariale câştigate în instanţă şi 5.008.000 lei pentru lucrări de bunuri, servicii, evaluări profesionale,
iar a doua pondere de 24,11% din totalul cheltuielilor îl are capitolul Transporturi. Din sumele
repartizate pentru investiţii de către primărie menţionează lucrările de asfaltare a două străzi din
centrul municipiului respectiv str. Bogdan Vodă şi str. Mihail Sadoveanu. Pentru lucrările de reparaţii
la primărie a fost prinsă suma de 13.000.000 lei; 700.000 lei sunt prevăzuţi pentru studiul de
fezabilitate pentru partea a doua a Programului Operaţional Regional prin care urmează a fi atrasă
suma de 7.000.000 euro de la Uniunea Europeană. Ca ponderi capitolul locuinţe, servicii, dezvoltare
publică cu apă, canalizare, iluminat reprezintă 11,68%; 7,69% pentru protecţia mediului; combustibili
şi energie – 11.8%; autorităţi executive – 3,39% ; datoria publică – 4,47%; cultură, recreere şi religie
la domeniul public - 5.9%, cultură – 0,8%; sport – 0,8 %; sănătate – 1.22%; oridine publică şi
siguranţă naţională – 1.21% ; servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor – 0,73%, acţiuni
generale economice – 0,81%. În ceea ce priveşte lucrările mari reaminteşte proiectele pe fonduri
structurale – modernizarea iluminatului public pe artera principală, reabiltarea zonei centrale,
reabilitare străzi poduri şi pasaje, centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene, reabilitarea Cetăţii
de Scaun a Sucevei, sistemul de management integrat al deşeurilor, extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată, mijloace de transport electrice, reabilitare străzi şi poduri,
reabilitare reţele termice, reabilitare termică clădiri multietajate, consolidare pod Burdujeni,
modernizare str. Bogdan Vodă şi str. Mihail Sadoveanu, modernizare intersecţii, realizare sală
polivalentă cu 5.000 locuri, continuare lucrări de modernizare Bazar, cadastru imobiliar, reactualizare
PUG şi lucrări de reabilitare şi modernizare a drumului comunal DG 57 Suceava – Lipoveni pe
fonduri europene. În buget sunt prevăzute sume şi pentru fonduri nerambursabile la cultură şi la sport,
în ansamblul său bugetul este unul realist, optimist al austerităţii maxime . Deasemenea propune
reducerea cheltuielilor materiale la şcoli prin scăderea consumului la utilităţi. În concluzie este un
buget al austerităţii dar şi un buget al dezvoltării.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre cu amendamentele ce
urmează să fie formulate de consilierii locali, Comisia de tineret – discuţii în plen cu amendamente.
Dl Barbă propune următoarele amendamente, respectiv suplimentarea cu:
- 65.000 lei Şcolii nr.9 „Ion Creangă” pentru amenajarea clasei pregătitoare şi suplimentarea
unei clase întâi;
- 80.000 lei Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” pentru achiziţionarea echipamentului
necesar funcţionării cantinei grădiniţei;
- 30.000 lei la Sport – rugby;
- 10.000 lei la Sport – ciclism;
- 10.000 lei la Sport – dans sportiv;
- 50.000 lei la Cultură – teatru.
Dl Primar în calitate de iniţiator face o completare a proiectului de hotărâre, respectiv în
fondul de rezervă pe lângă 1.500.000 lei existenţi, se transferă suma de 1.000.000 lei de la capitolul
66.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii.
Dl Donţu întreabă dacă în Capitolul Transporturi este inclus şi costul transportului deşeurilor
la Botoşani.
Dl Primar precizează că transportul deşeurilor la Botoşani este inclus la capitolul Salubritate.
Dl Donţu întreabă care este ponderea achiziţiei de bunuri şi servicii cumulat de la toate
capitolele în anul 2012.
Dl Primar precizează că ponderea achiţiei bunurilor şi serviciilor în bugetul anului 2012 este
de 5%.
Dl Donţu consideră mic acest procent şi precizează că intenţionează consituirea unei comisii
de anchetă în acest caz. Propune următoarele amendamente:
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- alocarea sumei de 50.000 lei Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Iţcani pentru
amenajarea unui praznicar;
- alocarea sumei de 80.000 lei Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” pentru achiziţionarea
echipamentului pentru cantină;
- alocarea sumei de 100.000 lei Spitalului Judeţean „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru
amenajarea unui laborator de anatomie patologică.
Dl Onofrei Răileanu propune două amendamente:
- alocarea sumei de 50.000 lei Grădiniţei cu program prelungit „Guliver” pentru investiţii;
- alocarea sumei de 100.000 lei Şcolii generale nr.8 pentru investiţii.
D-na Ionescu propune două amendamente, respectiv:
- alocarea sumei de 70.000 lei Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” pentru lucrările de
reabilitare ale acoperişului;
- alocarea sumei de 86.000 lei Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” pentru achiziţionarea
echipamentului pentru cantină, amendament propus şi de alţi consilieri locali, însă aceasta este suma
minimă necesară.
Dl Donţu şi dl Barbă sunt de acord cu suma propusă de d-na Ionescu respectiv 86.000 lei
pentru Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”.
Dl Vornicu propune două amendamente, respectiv:
- alocarea sumei de 70.000 lei pentru Liceul cu Program Sportiv, respectiv: 40.000 lei pentru
achiziţionarea de echipamente sportive şi 30.000 lei pentru competiţiile sportive;
- alocarea sumei de 200.000 lei pentru fotbal seniori, motivat de faptul că echipa Rapid
Suceava are şanse reale de promovare în acest an.
A venit dl Caşu – prezenţa este de 23 de consilieri locali.
Dl Tătăranu propune un amendament, respectiv alocarea sumei de 500.000 lei pentru Secţia
Diabet şi boli de nutriţie a Spitalului Judeţean „Sfântul Ioan ce Nou” Suceava.
D-na Săndulescu propune două amendamente:
- suplimentarea sumei alocate cu 100.000 lei Colegiului Naţional „Petru Rareş” pentru
capitolul investiţii;
- alocarea sumei de 20.000 lei echipei de hochei.
Dl Bosancu propune propune două amendamente:
- alocarea sumei de 75.000 lei Şcolii generale nr.6 Burdujeni Sat pentru construirea unui grup
sanitar adecvat;
- alocarea sumei de 10.000 lei pentru şah.
Dl Ungurian propune propune două amendamente:
- suplimentarea cu suma de 10.000 lei - Sport - lupte;
- alocarea sumei de 50.000 lei pentru fanfara municipiului – capitolul Cultură.
Dl Drăgoi propune propune două amendamente:
- alocarea sumei de 50.000 lei Grădiniţei cu program normal nr. 12 „Ţăndărică” pentru
amenajarea unui acces – intrare principală;
- alocarea sumei de 50.000 lei Grădiniţei cu program prelungit nr. 16 „1-2-3” pentru dotarea
cu o scară de evacuare impusă de IGSU;
- alocarea sumei de 50.000 lei Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară pentru amenajarea
unei săli de sport;
- alocarea sumei de 350.000 lei pentru Culte.
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D-na Petcu propune un amendament – suplimentarea bugetului alocat Colegiului Naţional
„Ştefan cel Mare” cu suma de 200.000 lei pentru reabilitarea vechii săli de sport, reparaţia
acoperişului, amenajarea a patru săli de informatică şi limbi străine şi reabilitarea cabinetelor
medicale.
Dl Tcaciuc susţine propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei pentru şah şi propune un
amendament, respectiv suplimentarea sumei alocate Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” cu suma de
125.000 lei pentru reabilitare termică.
Dl Barabaş propune suplimentarea sumei alocate Şcolii nr.7 Iţcani cu suma de 8.000 lei.
Dl Iordache propune două amendamente, respectiv:
- suplimentarea sumei alocate Bisericii „Sfântul Spiridon” cu suma de 25.000 lei pentru
construirea acoperişului;
- alocarea sumei de 200.000 lei Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” pentru
amenajarea unei săli de gimnastică, motivat de faptul că acesta este unul din obiectivele prevăzute în
Strategia de dezvoltare a municipiului Suceava la capitolul Învăţământ, precum şi de faptul că în
prezent 760 de elevi ai colegiului fac sportul în 64 de metri pătraţi.
Dl Seredenciuc susţine propunerea d-lui Bosancu pentru Şcoala generală nr. 6 şi propune un
amendament, respectiv alocarea sumei de 50.000 lei echipei de volei care are şanse foarte mari de a
intra din nou în divizia A.
D-na Enea propune două amendamente:
- suplimentarea sumei alocate Şcolii generale nr.1 cu suma de 50.000 lei pentru investiţii;
- la capitolul cultură – alocarea sumei de 50.000 lei Ansamblului folcloric copii şi tineret.
Dl Mîndrilă propune două amendamente:
- alocarea sumei de 15.000 lei Şcolii generale nr. 11 „Miron Costin” pentru investiţii;
- alocarea sumei de 15.000 lei pentru atletism.
Dl Ursu propune suplimetarea bugetului alocat Seminarului Teologic cu suma de 50.000 lei.
Dl Barbă mai propune un amendament, respectiv suplimentarea cu 50.000 lei a sumei alocate
Secţiei Nefrologie – Spitalul Judeţean „Sfântul Ioan ce Nou” Suceava.
Dl Caşu îşi cere scuze pentru întârziere şi menţionează că susţine amendamentele propuse
pentru Şcoala nr.9 şi pentru Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, unde este membru în consiliul de
administraţie şi cunoaşte necesităţile acestor unităţi de învăţământ. Propune includerea în lista cu
urgenţe de asfaltare a străzii Aleea Jupiter între Rombat, Biserică şi Cimitir.
Dl Primar precizează că se va ţine cont de propunerea d-lui Caşu.
Dl Harşovschi propune următoarele amendamente:
- alocarea sumei de 10.000 lei Grădiniţei cu program prelungit nr.9 „Prichindelul” pentru
investiţii;
- alocarea sumei de 150.000 lei Şcolii nr.10 din Burdujeni la capitolul 20.02 – reparaţii
curente;
- alocarea sumei de 15.000 lei pentru karate;
- alocarea sumei de 15.000 lei pentru tir sportiv;
- alocarea sumei de 50.000 lei Bisericii „Izvorul Tămăduirii”
Dl Iordache întreabă care este valoarea amendamentelor propuse.
Dl Primar precizează că amendamentele propuse se ridică la suma de 3.335.000 lei.
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Dl Iordache propune ca diferenţa de 165.000 lei până la suma propusă pentru amendamente
să fie alocată handbal – ului – singurul sport care face performanţă în Suceava.
Dl Primar precizează în calitate de iniţaitor al acestui proiect de hotărâre că pentru a include
în buget aceste amendamente face o reconstituire a fondului de rezervă de 1.500.000 lei, respectiv:
1.150.000 lei de la capitolul 66.02.050 – alte cheltuieli legate de sănătate, 500.000 lei de la Programe
de cooperare româno – elveţiană şi 350.000 lei de la capitolul Bunuri şi servicii la autoritatea publică
şi mai rămâne o sumă de 150.000 lei în fondul de rezervă.
Dl Harşovschi propune ca amendamentele să se voteze prin ridicarea mâinii:
VOT : DA – 23
Propunerea a fost aprobată.
Se supun la vot amendamentele:
1. alocarea sumei de 65.000 lei Şcolii nr.9 „Ion Creangă”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
2. alocarea sumei de 86.000 lei Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
3. alocarea sumei de 30.000 lei la Sport – rugby
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
4. alocarea sumei de 10.000 lei la Sport – ciclism
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
5. alocarea sumei de 10.000 lei la Sport – dans sportiv
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
6. alocarea sumei de 50.000 lei la Cultură – teatru
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
7. alocarea sumei de 50.000 lei Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Iţcani
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
8. alocarea sumei de 100.000 lei Spitalului Judeţean „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru
amenajarea unui laborator de anatomie patologică
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
9. alocarea sumei de 50.000 lei Grădiniţei cu program prelungit „Guliver”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
10. alocarea sumei de 100.000 lei Şcolii generale nr.8 pentru investiţii
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
11. alocarea sumei de 70.000 lei Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”
VOT: DA – unanimitate
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Amendamentul a fost aprobat
12. alocarea sumei de 70.000 lei pentru Liceul cu Program Sportiv,
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
13. alocarea sumei de 200.000 lei pentru fotbal seniori
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
14. alocarea sumei de 500.000 lei pentru Secţia Diabet şi boli de nutriţie a Spitalului Judeţean
„Sfântul Ioan ce Nou” Suceava
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
15. alocarea sumei de 100.000 lei Colegiului Naţional „Petru Rareş”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
16. alocarea sumei de 20.000 lei echipei de hochei
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
17. alocarea sumei de 75.000 lei Şcolii nr.6 Burdujeni Sat
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
18. alocarea sumei de 10.000 lei pentru şah.
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
19. alocarea sumei de 10.000 lei pentru lupte
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
20. alocarea sumei de 50.000 lei pentru fanfara municipiului – capitolul Cultură
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
21. alocarea sumei de 50.000 lei Grădiniţei cu program normal nr. 12 „Ţăndărică”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
22. alocarea sumei de 50.000 lei Grădiniţei cu program prelungit nr. 16 „1-2-3”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
23. alocarea sumei de 50.000 lei Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
24. alocarea sumei de 350.000 lei pentru Culte.
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
25. alocarea sumei de 200.000 lei Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”
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VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
26 .alocarea sumei de 125.000 lei Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
27. alocarea sumei de 8.000 lei Şcolii nr.7 Iţcani
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
28. alocarea sumei de 25.000 lei Biserica „Sfântul Spiridon”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
29. alocarea sumei de 200.000 lei Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
30. alocarea sumei de 50.000 lei la volei
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
31. alocarea sumei de 50.000 lei Şcoala nr.1
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
32. alocarea sumei de 50.000 lei Ansamblul folcloric copii şi tineret
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
33. alocarea sumei de 15.000 lei Şcoala nr. 11 „Miron Costin”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
34. alocarea sumei de 15.000 lei pentru atletism
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
35. alocarea sumei de 50.000 lei Seminarul Teologic
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
36. alocarea sumei de 50.000 lei Secţiei Nefrologie – Spitalul Judeţean „Sfântul Ioan ce Nou”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
37. alocarea sumei de 10.000 lei Grădiniţa cu program prelungit nr.9 „Prichindelul”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
38. alocarea sumei de 150.000 lei Şcoala nr.10 din Burdujeni
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
39. alocarea sumei de 15.000 lei pentru karate
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VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
40. alocarea sumei de 15.000 lei pentru tir sportiv
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
41. alocarea sumei de 50.000 lei Bisericii „Izvorul Tămăduirii”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
42. alocarea sumei de 165.000 lei la handbal
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
Dl Bosancu propune acordarea sumei de 100.000 lei Bisericii „Sfântul Gheorghe” din
Burdujeni str. Jean Bart motivat de faptul că aceasta desereşte celei mai sărace zone din municipiul
Suceava.
Dl Primar sugerează ca acest amendament să fie propus la punctul 4 de pe ordinea de zi a
acestei şedinţe. Ca şi completări : din fondul de rezervă se iau 425.000 lei şi se transferă la capitolul
Culte de unde vor fi repartizaţi bisericilor în baza solicitărilor făcute de acestea, iar la propunerea
Termica o parte din sumele plătite ca subvenţii să fie plătite ca „Ajutoare pentru locuinţe”
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate:
VOT: DA – 18
ABŢ - 5
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
Dl Primar pentru a se acorda sprijin unităţilor de cult se suplimentează din fondul de rezervă
suma de 425.000 lei. Aminteşte amendamentele votate şi aprobate la punctul anterior, respectiv:
- amendamentul d-lui Donţu – alocarea sumei de 50.000 lei Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” Iţcani;
- amendamentul d-lui Iordache – suplimentarea sumei alocate Bisericii „Sfântul Spiridon” cu
suma de 25.000 lei;
- amendamentul d-lui Bosancu – alocarea sumei de 100.000 lei Bisericii „Sfântul Gheorghe”
Burdujeni.
- amendamentul d-lui Harşovschi - alocarea sumei de 50.000 lei Bisericii „Izvorul
Tămăduirii”
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Seredenciuc propune alocarea sumei de 50.000 lei Parohiei „Sfânta Cuvioasa Parascheva”
pentru realizarea unor finisaje interioare şi exterioare.
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
Dl Ursu propune suplimentarea cu suma de 50.000 lei Parohiei „Sfântul Dumitru”.
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
Dl Mîndrilă propune alocarea sumei de 50.000 lei Parohiei „Sfântul Vasile cel Mare”.
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
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Dl Tcaciuc propune alocarea sumei de 50.000 lei Parohiei Ucrainene „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel”.
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat
Dl Drăgoi propune alocarea sumei de 50.000 lei Bisericii Penticostale „Emanuel”
VOT: DA – unanimitate
Amendamentul a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele votate:
VOT: DA – unanimitate
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit
pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel
Seredenciuc;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret nu se
pronunţă.
Dl Caşu întreabă dacă aceste garaje sunt utilizate cu această destinaţie, motivat că acestea au
adrese diferite de cele de domiciliu spre exemplu, în acest caz solicitantul locuieşte în Burdujeni – str.
Iasomiei şi garajul este în Centru – str. Ştefan Tomşa.
Dl Primar precizează că au fost multiple asemenea cazuri, iar intrarea în legalitate este în
interesul ambelor părţi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 22
ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a două garaje
construite pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel
Seredenciuc;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret nu se
pronunţă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 22
ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei garajului amplasat pe
suprafaţa de 37mp. teren proprietate privată a municipiului, în spaţiu prestări servicii - coafură
- iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava
dl. Viorel Seredenciuc;
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
ABŢ - 2
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Harşovschi supune la vot solicitarea de învoire a d-lui Bosancu:
VOT: DA – unanimitate.
Dl Bosancu părăseşte lucrările şedinţei – sunt prezenţi 22 de consilieri locali.
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 243/24.11.2011
privind aprobarea tarifelor de închiriere aplicabile începând cu anul 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
ABŢ - 2
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor
terenuri acordate tinerilor conform prevederilor Legii nr. 15/2003 - 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 - 2
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren
administrate de persoane fizice şi persoane juridice în incinta Complexului Comercial Bazar iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre presupune corectarea unor suprafeţe din
contractele existente ca urmare a lucrărilor de modernizare din bazar.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Caşu întreabă dacă odată cu modernizarea bazarului nu se putea reglementa ca un cetăţean
al municipiului Suceava să deţină una sau două zone.
Dl Primar consideră potrivită sesizarea d-lui Caşu, însă trebuie respectate regulile legate de
concurenţă, iar ponderea celor ce deţin mai mult decât o suprafaţă este de aproximativ 10%.
Dl Iordache consideră că cei care au lucrat la tabelul anexat proiectului de hotărâre nu au
fost tocmai corecţi, respectiv numele nu sunt aşezate în ordine alfabetică, titularii de mai multe
suprafeţe trebuiau aşezaţi alfabetic, grupat nu intercalat între alţi titulari.
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Dl Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al muicipiului Suceava
şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava a unui imobil proprietate publică
a municipiului Suceava şi concesionat către S.C. ACET S.A., în vederea amenajării unui
adăpost pentru câinii comunitari - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Caşu consideră că e o problemă de formulare dat fiind faptul că o clădire de 430 mp este
prea mică pentru amenajarea unui adăpost pentru câinii comunitari.
Dl Primar precizează că acest spaţiu va fi sediul administrativ ce deserveşte Adăpostului
pentru câinii comunitari şi modifică titlul proiectului în acest sens.
D-na Cocriş precizează că prin eforturi proprii şi cu ajutorul Primăriei clădirea în care
funcţionează actualmente clinica a fost amenajată şi întreabă ce se va întâmpla cu aceasta.
Dl Primar precizează că vechea clădire îşi păstrează utilitatea, iar cea care face obiectul
acestui proiect de hotărâre va deservi sediului administrativ.
D-na Cocriş întreabă dacă în buget s-a strecurat o greşeală find prevăzuţi doar 30.000 lei
pentru rezolvarea acestei probleme.
Dl Primar precizează că suma prevăzută în buget pentru investiţii este de 300.000 lei, 30.000
lei sunt alocaţi unui proiect în această problemă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA - 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului
Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava a unor bunuri imobile ce
aparţin domeniului public al municipiului Suceava şi date în administrare Colegiului Tehnic
“Petru Muşat” 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 – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către
Parohia Ortodoxă Ucraineană “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Suceava a unei parcele de teren
în suprafaţă de 35 mp, situată în str. Zamca fn. în vederea amenajării unui drum de acces spre
lăcaşul de cult - 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:
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VOT: DA – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de
teren proprietate privată a municipiului Suceava str. Vasile Bumbac în vederea amenajării unei
rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor în sediul E-ON Moldova Distribuţie
S.A. - 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 – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui
spaţiu aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Calea
Obcinilor nr. 1, 2, 3 în suprafaţă de 19,62 mp - 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 - 2
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 16 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 – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia de
Ecologizare - 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 – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator
de Imobil al doamnei Costanda Teodora Mihaela - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.
Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
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 – 20
ABŢ - 2
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului semestrial de evaluare a
capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru municipiul 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 – 22
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi
desfăşurate de Poliţia Locală Suceava în anul 2012 şi criteriile specifice de evaluare - 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 - 2
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză privind
modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate către S.C. Termica S.A.
- iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că situaţia societăţii de termoficare este o problemă pentru Consiliul
Local al municipiului Suceava. Priorităţile municipalităţii sunt asigurarea căldurii şi a apei calde şi
salvarea S.C. Termica S.A. Suceava. Această comisie se impune pentru a clarifica modalităţile de
calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate de către Primăria municipiului Suceava către
S.C. Termica S.A., începând cu anul 2006, cu propunerea ca membrii desemnaţi de Consiliul Local al
municipiului Suceava în AGA la SC Termica SA să facă parte din această comisie. În anul 2011
municipalitatea a plătit societăţii de termoficare 4.000.000 euro din care 3.000.000 euro pentru
subvenţii, iar 1.000.000 euro consumul de energie termică; o altă sumă de 1.000.000 euro rata şi
dobânda aferentă creditului „Utilităţi şi mediu”. În bugetul anul 2012 fiind cuprinsă suma de
7.000.000 euro pentru S.C. Termica S.A.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret –
discuţii în plen.
Dl Donţu precizează că dacă această comisie va analiza unde au fost făcute înregistrări în fals
la Primărie sau la S.C. Termica S.A., nu este potrivit ca membrii AGA să facă parte din această
comisie pentru că nu ar fi obiectivi. Propune un amendament în sensul ca această comisie să analizeze
în concret şi următoarele obiective:
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1. analiza legalităţii reducerii capitalului social al SC Termica SA urmată de compensarea
datoriilor cu 700 mld lei vechi;
2. analiza legalităţii transmiterii în proprietatea SC Termica SA a suprafeţei de teren de
1.554.636 mp în schimbul stingerii datoriei reprezentând subvenţia pentru încălzire;
3. analiza implicaţiilor financiare asupra SC Termica SA rezultate din participarea sa în
Asociaţia sportivă Fotbal Club „Cetatea Suceava”;
4. analiza modului în care este gestionat contractul de concesiune cu SC ADREM –
INVEST” în vederea aplicării hotărârii Consiliului Local;
5. analiza modului în care au fost gestionate şi utilizate fondurile în achiziţiile publice, prin
licitaţii, de către SC Termica SA în principal în asigurarea necesarului de cărbune;
6. analiza modului în care s-au utilizat şi gestionat sumele din programul „Utilităţi şi mediu la
standarde europene” la nivelul municipiului Suceava;
7. analiza întârzierilor în plata salariilor precum şi a situaţiei economico – financiare a SC
Termica SA Suceava.
Dl Primar solicită ca dl Donţu să retragă din discuţie cuvântul „fals”, în acest sens este
necesară o clarificare.
Dl Donţu consideră că înregistrarea diferită în contabilitate a aceleiaşi operaţiuni constituie
fals. Deasemenea nu consideră oportună participarea consilierilor locali care nu sunt contabili în
comisia propusă.
Dl Primar menţionează că este un proiect pragmatic, obiectiv ce urmăreşte rezolvarea
problemei legată de subvenţii de la SC Termica SA Suceava
Dl Onofrei propune un amendament respectiv, consilierii desemnaţi de Consiliul Local al
municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Termica SA Suceava să facă parte
din Comisia de analiză privind modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate
către societatea de termoficare şi să fie votaţi în bloc.
Dl Iordache consideră că această comisie este necesară. Se impune însă a nu se amesteca
atribuţiile membrilor în AGA de la societate comercială cu atribuţiile membrilor consiliilor de
administraţie. AGA nu este abilitată să cheltuiască bani sau să înregistreze sume în contabilitatea SC
Termica SA. Pentru a respecta principiul transparenţei, în calitate de membru AGA la SC Termica
SA nu doreşte să facă parte din Comisia de analiză privind modalităţile de calcul şi plată a
subvenţiilor la energia termică datorate către societatea de termoficare, va sprijini orice iniţiativă a
consilierilor locali care vor fi nominalizaţi în această comisie, iar dacă va fi necesar va da lămuririle
necesare în calitate de membru AGA.
Dl Barbă consideră că membrii în AGA la SC Termica SA au competenţa de a face parte din
comisia propusă. Ca amendament propune completarea comisiei pe lângă membrii AGA cu dl
Vornicu de la PNL şi dl Viceprimar Seredenciuc.
Se supune la vot amendamentul propus de dl Donţu:
VOT: DA – 5
NU – 15
ABŢ – 2
Amendamentul nu a fost aprobat.
Dl Secretar precizează că dacă dl Iordache refuză nominalizarea în această comisie, aceasta
nu mai poate fi votată în bloc cum a propus dl Onofrei, toate propunerile trebuie votate secret şi
individual.
Se supune la vot propunerea ca dl Barbă să facă parte din Comisia de analiză privind
modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate către societatea de
termoficare:
VOT: DA – 18
ABŢ – 4
Propunerea a fost aprobată.

16

Se supune la vot propunerea ca dl Tcaciuc să facă parte din Comisia de analiză privind
modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate către societatea de
termoficare:
VOT: DA – 18
ABŢ – 4
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot propunerea ca d-na Săndulescu să facă parte din Comisia de analiză privind
modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate către societatea de
termoficare:
VOT: DA – 18
ABŢ – 4
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot propunerea ca dl Tătăranu să facă parte din Comisia de analiză privind
modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate către societatea de
termoficare:
Se reia votul la propunerea d-lui Onofrei – Răileanu care a greşit:
VOT: DA – 18
ABŢ – 4
Propunerea a fost aprobată.
Dl Vornicu refuză nominalizarea motivat de faptul că a fost angajatul SC Termica SA
Suceava timp de 4 ani.
Se supune la vot propunerea ca dl Seredenciuc să facă parte din Comisia de analiză privind
modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate către societatea de
termoficare:
VOT: DA – 20
ABŢ – 2
Propunerea a fost aprobată.
Dl Harşovschi propune pe dl. Barabaş.
Dl Barbă propune pe dl. Ursu.
Se supune la vot propunerea ca dl Barabaş să facă parte din Comisia de analiză privind
modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate către societatea de
termoficare:
VOT: DA – 21
ABŢ – 1
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot propunerea ca dl Ursu să facă parte din Comisia de analiză privind
modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate către societatea de
termoficare:
VOT: DA – 22
Propunerea a fost aprobată.
Comisia de analiză privind modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia
termică datorate către SC Termica SA Suceava va avea următoarea componenţă:
- dl Barbă
- dl Tcaciuc
- d-na Săndulescu
- dl Tătăranu
- dl Seredenciuc
- dl Barabaş
- dl Ursu.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aprobate:
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VOT: DA – 19
ABŢ – 3
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Donţu solicită reluarea votului pentru că a greşit.
Dl Secretar precizeză că votul nu poate fi reluat datorită faptului că rezultatul votului a fost
deja afişat.
Dl Primar mulţumeşte membrilor acestei comisii că au dat dovadă de responsabilitate şi nu
de laşitate, cetăţenii municipiului Suceava vor judeca dacă s-a procedat bine sau rău la următoarele
alegeri locale.
Dl Iordache sugerează d-lui Primar să retragă afirmaţiile legate de laşitate, şi precizează că a
refuzat nominalizarea pe de o parte din responsabilitate, datorită faptului că nu are pregătire necesară
pentru a evalua obiectiv din punct de vedere economic ce s-a întâmplat la SC Termica SA, iar pe de
altă parte pentru transparenţă.
Dl Primar menţionează că s-a referit la fuga de răspundere nu la laşitate.
Dl Donţu precizează că la SC Termica SA sunt mai multe probleme nu doar cea a
subvenţiilor, de aceea nu înţelege de ce amendamentul propus nu a fost aprobat.
Dl Primar precizează că este de acord cu realizarea de proiecte de hotărâre prin care să se
analizeze întreaga activitate de la SC Termica SA Suceava, însă de această sumă depinde strategia
aplicată pentru anul următor.
Dl Donţu precizează referitor la suma de „700 mld lei care a dispărut de la SC Termica SA
din acest moment suntem legitimaţi pentru că aţi refuzat această comisie administrativă să sesizăm
procurorii”.
PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză a contractelor
de salubritate derulate cu compania ROSAL – iniţiatori consilierii locali: dl. Ovidiu Donţu, dna. Doiniţa Cocriş, dl. Neculai Bosancu, Virginel Iordache, dl. Cornel Caşu, dl. Corneliu
Vornicu, dl. Vasile Mocanu;
Dl Donţu, unul dintre iniţiatori, prezintă proiectul de hotărâre, iar ca şi completări:
- art. 3 a) „...Bucureşti, şi dacă au fost majorate preţurile prin acte adiţionale, ori au
fost încărcate devizele cu cantităţi”
- b) în loc de SC Urban Serv SRL Botoşani – SC Urban SA.
Comisiile de specialitate au avizat nefavorabil proiectul de hotărâre.
Dl Primar consideră oportună o comisie de analiză pentru activitatea de salubrizare. În ceea
ce priveşte cele sesizate de dl Donţu alte autorităţi competente au declarat legale aspectele
menţionate.
Dl Tcaciuc nu este de acord cu nominalizarea sa în aceasta comisie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările d-lui Donţu:
VOT: DA – 6
NU - 15
ABŢ – 1
Hotărârea nu a fost adoptată.
PUNCTUL 23 Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul Local al
municipiului Suceava sub nr. 4/20.01.2012;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil informarea.
Consilierii locali au luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 24 Diverse
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24.1 Se supune la vot Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale funcţionarului public de conducere – Secretar municipiu – dl Ioan Ciutac.
VOT: DA, uananimitate
Raportul de evaluare a fost aprobat.
24.2 Consilierii locali sunt informaţi cu privire la Cererea de concediu a Primarului
municipiului Suceava în perioada 27.01.2012 – 3.02.2012.
S-a luat la cunoştinţă.
Dl. Harşovschi declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Suceava din data de 26 ianuarie 2012 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCIAN HARŞOVSCHI

SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC

ÎNTOCMIT
GRĂMADĂ ANCUŢA
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