ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 29 martie 2012
Dl Harşovschi – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 940/23.03.2012,
pentru data de 29.03.2012, 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, lipsesc
motivat d-na Cristina Ionescu şi dl Neculai Bosancu, iar dl. Silviu Creţu şi dl Virginel Iordache
întârzie.
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 sugerează să se facă propuneri pentru alegerea unui nou preşedinte de şedinţă
pentru perioada aprilie – iunie 2012.
Dl Barbă propune pe dl. Seredenciuc.
Se supune la vot propunerea formulată:
VOT : DA – 19
Propunerea a fost aprobată, preşedinte de şedinţă în perioada aprilie – iunie 2012 a fost
ales dl Viorel Seredenciuc.
A venit dl Creţu, sunt prezenţi 20 de consilieri locali.
Dl Harşovschi – prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 23.02.2012;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea „Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii” pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind virări de credite între programele aceluiaşi capitol din cadrul
Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a
unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2012 - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Magimedia - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
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6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor despăgubiri băneşti în completare, în cuantum de
30.000 lei, familiei poliţistului local Costeniuc Nicolae, decedat în timpul serviciului - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu
dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare de care pot beneficia
elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de
investiţii „Modernizare fântână arteziană din Parcul Universităţii şi racord apă zonă verde
Obcini” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de
investiţii „Înlocuire învelitoare acoperiş la Piaţa Agroalimentară Centrală” - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de
investiţii „Modernizare intersecţie str. Mirăuţi cu B-dul. Ana Ipătescu” - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de
investiţii „Modernizare strada Bogdan Vodă” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de
investiţii „Modernizare strada Mihail Sadoveanu” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal şi
Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei baze sportive cu dotări aferente pe
teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Suceava, la locul numit „Suhat” beneficiar – Asociaţia Universitatea Populară Cultural – Ştiinţifică Moldova Iaşi – filiala Suceava
- iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.
Viorel Seredenciuc;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu
– solicitant Gherman Viorel - Vasile - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu
– solicitant Ionescu Gabriel Sorin - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;
17. Proiect de hotărâre privind completarea 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;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de persoane
fizice şi juridice în incinta Complexului Comercial Bazar - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
19. Proiect de hotărâre privind montarea a 25 de indicatoare rutiere de semnalizare a Centrului
Naţional de Informare şi Promovare Turistică Suceava pe un număr de 25 de stâlpi ai S.C.
Transport Public Local S.A. Suceava, în cadrul proiectului implementat de Consiliul Judeţean
Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava în vederea construirii unor windfanguri, amenajării unui acces din
exterior la un spaţiu comercial precum şi a extinderii unui spaţiu de locuit - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate
privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unui acces din exterior la apartamentul nr.
1 (cabinet medical stomatologie – radiologie) de la parterul blocului de locuinţe B2 din Str.
Bistriţei nr. 5 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor
parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit prin
construirea unui balcon, extinderea unui spaţiu comercial şi amenajarea unei rampe pentru
accesul persoanelor cu handicap locomotor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Biserica Penticostală
„Filadelfia” Suceava a unui teren în suprafaţă de 243 mp situat în Suceava, str. Narciselor fn. iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”
domnului dr. Traian Căldare” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25. Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară şi aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de
învăţământ de stat preuniversitar din municipiul Suceava, pentru anul 2012 – 2013 - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul
Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului
Suceava dl. Lucian Harşovschi;
27. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea zonei industriale Bucovina – iniţiatori consilierii locali: dl.
Ovidiu Donţu, d-na. Doiniţa Cocriş, dl. Neculai Bosancu, dl. Virginel Iordache, dl. Cornel Caşu,
dl. Corneliu Vornicu, dl. Vasile Mocanu;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012 iniţiator Primarul municipiului Suceava;
29. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post – funcţie publică în statul de funcţii al
Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe anul 2011 pentru Programul de gestionare a
calităţii aerului în Municipiul Suceava la indicatorul PM 10 - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
32. Diverse;
VOT : DA – 20
Ordinea de zi a fost aprobată.
Dl Harşovschi – prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi o supune la vot:
1. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Societatea Cultural
Ştiinţifică „Spiru Haret” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
VOT : DA – 20
Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.
A venit dl Iordache, sunt prezenţi 21 de consilieri locali.
PUNCTUL 1 Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 23.02.2012;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesul verbal.
Se supune la vot procesul verbal:
VOT : DA – 21
Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 23.02.2012 a fost aprobat.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea „Bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii” pentru anul 2012 - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind virări de credite între programele aceluiaşi capitol
din cadrul Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Caşu întreabă dacă este oportună diminuarea cheltuielilor de la Sistemul de supraveghere
PSI pentru celelalte lucrări solicitate.
Dl Primar menţionează că Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic „Petru Muşat” a
făcut această solicitare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 18
ABŢ - 3
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului
Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2012 iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Caşu întreabă dacă se mai pot face suplimentări în acest sens.
Dl Primar menţionează că suplimentările pot fi făcute doar din cadrul unui capitol în altul,
aceste sume au fost aprobate în bugetul consolidat al municipiului Suceava, în măsura în care se va
impune şi o ramură sportivă a fost omisă, pot fi făcute rectificări bugetare.
Dl Caşu solicită să se aibă în vedere alocarea unei sume de bani campioanei la box a
municipiului Suceava.
Dl Primar precizează că este necesară o solicitare scrisă în acest sens.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia
Magimedia - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind acordarea unor despăgubiri băneşti în completare, în
cuantum de 30.000 lei, familiei poliţistului local Costeniuc Nicolae, decedat în timpul serviciului 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 7 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.
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare de
care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Iordache propune ca amendament majorarea cuantumului burselor motivat de faptul că
sumele propuse sunt mici, echivalentul în euro al bursei de performanţă este de aproximativ 26 euro,
astfel:
a) bursă de performanţă - 250 lei;
b) bursă de merit - 100 lei;
c) bursă de studiu - 80 lei;
d) bursă de ajutor social - 80 lei.
Dl Primar precizezază că bugetul local al municipiului Suceava nu poate suporta sumele
propuse de dl. Iordache, sumele maxime ce pot fi acordate cu titlu de burse sunt cele prevăzute în
proiectul de hotărâre.
Se supune la vot amendamentul propus de dl Iordache:
Dl Onofrei solicită reluarea votului pentru că a greşit.
Se reia votul:
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VOT: DA – 6
ABŢ – 5
NU – 10
Amendamentul nu a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată iniţial:
VOT : DA – 17
ABŢ - 4
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi
obiectivului de investiţii „Modernizare fântână arteziană din Parcul Universităţii şi racord apă
zonă verde Obcini” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, valoarea maximă a acestor indicatori este de 299,99
mii lei, valoare care după licitaţie va scădea. Îl roagă pe dl Donţu să-şi retragă cuvintele – o
dezinformare crasă făcută în presă, cu un raport al Curţii de Conturi care se referă la Judeţul Suceava
şi nu la Municipiul Suceava. Municipiul Suceava în anul 2010, în urma controlului Curţii de Conturi
nu a avut niciun fel de problemă, singurele situaţii au fost la şcoli, este deci o dezinformare folosită
pentru campania electorală, Raportul Curţii de Conturi la care făcea referire dl Donţu este unul
public, afişat pe site, însă se referă la Judeţul Suceava şi nu la Municipiul Suceava.
Dl Donţu precizează că toate afirmaţiile făcute în conferinţe de presă sau în Consiliul Local
al municipiului Suceava au în spate o documentare, azi într-o conferinţă de presă a citit dintr-un
raport general, pe baza informaţiei publicată în data de 12 martie 2012 în ziarul „Adevărul”, iar
cuvântul edil se referă la Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi nu la Primarul municipiului
Suceava. Astfel toate afirmaţiile făcute se bazează pe informaţii naţionale, pe o hartă a „preţurilor
umflate”, cum au fost denumite, unde Suceava a fost prezentată pe locul întâi la facturi umflate.
Aceste lucruri coroborate cu informaţiile Institutului pentru Politici Publice referitoare la faptul că la
Suceava s-au practicat preţuri triple la asfaltări faţă de Iaşi şi cel mai mare preţ la salubritate din ţară
au constituit fundamentarea afirmaţiilor făcute în conferinţa de presă. Sugerează d-lui Primar să-şi
clarifice eventualele neînţelegeri cu Institutul pentru Politici Publice, Curtea de Conturi sau jurnaliştii
Ziarului „Adevărul”, deoarece în calitate de consilier local al opoziţiei va aduce la cunoştinţa publică
toate neregulile care au fundamentare.
Dl Primar precizează că afirmaţiile d-lui Donţu dezinformează opinia publică dat fiind faptul
că Raportul Curţii de Conturi la care se face referire este cel referitor la Judeţul Suceava şi nu la
Muncipiul Suceava.
Dl Viceprimar Seredenciuc precizează că Ziarul „Adevărul” este publicaţia opoziţiei şi
propune să înceteze cu dezinformările specifice campaniilor electorale.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret –
discuţii în plen.
Dl Tătăranu precizează că toate investiţiile au indicatori tehnico – economici adoptaţi în
Consiliul Local al municipiului Suceava, iar în cadrul licitaţiilor care se desfăşoară pe investiţiile
respective valorile scad sau pot creşte. Solicită păstrarea unui ton civilizat în cadrul Consiliului Local
al municipiului Suceava, aceste situaţii desconsideră pe toţi membrii acestei structuri.
Dl Donţu afirmă că dl Primar foloseşte tehnici de segmentare a discursului, astfel încât tonul
său rămâne unul civilizat atât timp cât este lăsat să-şi exprime punctele de vedere, fără întreruperi,
intenţia fiind ca discursul să fie cât mai clar, bătălia pe care a început-o pentru stoparea risipei banului
public o va duce până la capăt.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 15
ABŢ - 6
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi
obiectivului de investiţii „Înlocuire învelitoare acoperiş la Piaţa Agroalimentară Centrală” 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 – 15
ABŢ - 6
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi
obiectivului de investiţii „Modernizare intersecţie str. Mirăuţi cu B-dul. Ana Ipătescu” iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Drăgoi propune efectuarea de lucrări de reparaţii şi pe str. Mirăuţi.
Dl Primar precizează că această stradă va fi reparată în urma efectuării lucrărilor de
canalizare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 20
ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi
obiectivului de investiţii „Modernizare strada Bogdan Vodă” - 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 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi
obiectivului de investiţii „Modernizare strada Mihail Sadoveanu” - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
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Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre şi precizează că s-a strecurat o greşeală astfel încât
în calitate de iniţiator completează în titlul hotărârii şi în Art. 1 „Modernizare şi consolidare strada
Mihail Sadoveanu”.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism – Plan
Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei baze sportive cu
dotări aferente pe teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Suceava, la locul
numit „Suhat” - beneficiar – Asociaţia Universitatea Populară Cultural – Ştiinţifică Moldova
Iaşi – filiala Suceava - 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan
Urbanistic de Detaliu – solicitant Gherman Viorel - Vasile - 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan
Urbanistic de Detaliu – solicitant Ionescu Gabriel Sorin - 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind completarea 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;
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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 – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren
administrate de persoane fizice şi juridice în incinta Complexului Comercial Bazar - 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 - 2
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind montarea a 25 de indicatoare rutiere de semnalizare a
Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Suceava pe un număr de 25 de stâlpi ai
S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, în cadrul proiectului implementat de Consiliul
Judeţean 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 20 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de
teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea construirii unor windfanguri,
amenajării unui acces din exterior la un spaţiu comercial precum şi a extinderii unui spaţiu de
locuit - 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.
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PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de
teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unui acces din exterior
la apartamentul nr. 1 (cabinet medical stomatologie – radiologie) de la parterul blocului de
locuinţe B2 din Str. Bistriţei nr. 5 - 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 22 Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie
publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii
de locuit prin construirea unui balcon, extinderea unui spaţiu comercial şi amenajarea unei
rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Caşu precizează că în cadrul proiectului de hotărâre la Art.3(3) este o greşeală respectiv
200 euro nu pot fi echivalenţi cu 276 lei.
Dl Primar precizează că este o greşeală de redactare, potrivit Raportului de evaluare anexat
200 euro reprezintă 876 lei, iar în calitate de iniţiator al acestui proiect de hotărâre solicită corectarea
în hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 20
ABŢ - 1
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către
Biserica Penticostală „Filadelfia” Suceava a unui teren în suprafaţă de 243 mp situat în Suceava,
str. Narciselor fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret –
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al
municipiului Suceava” domnului dr. Traian Căldare” - 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 25 Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară şi aprobarea atribuirii de noi
denumiri unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din municipiul Suceava, pentru anul
2012 – 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl Onofrei – Răileanu propune două amendamente, respectiv:
- Grădiniţa cu program normal nr. 5 Suceava, str. Aleea Jupiter fn, să treacă din subordinea
Grădiniţei cu program normal nr. 2 „Maria Montessori” Suceava în subordinea Şcolii Gimnaziale nr.
8 Suceava;
- Grădiniţa cu program normal nr. 4 „Piticot” Suceava, str. Leca Morariu, să treacă din
subordinea Grădiniţei cu program normal Obcini în subordinea Grădiniţei cu program normal nr. 2
„Maria Montessori” Suceava.
Dl Primar precizează că există o solicitare a Inspectoratului Şcolar Judeţean în sensul
amendamentelor propuse de dl Onofrei – Răileanu.
Se supun la vot în bloc amendamentele propuse de dl Onofrei – Răileanu:
VOT : DA – 21
Amendamentele au fost aprobate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de gestionare a câinilor fără
stăpân din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
Dl Primar precizează că această Strategie prezintă o importanţă deosebită pentru populaţia
municipiului Suceava, care a fost consultată în această privinţă prin asociaţiile de proprietari, problemă
care s-a aflat în dezbatere publică. Primii paşi au fost efectuaţi în sensul inventarierii câinilor fără
stăpân, urmează finalizarea unui nou adăpost până la 30.06.2012 în Lunca Sucevei, iar în perioada
următoare câinii de pe străzi să fie strânşi. O altă problemă cu care se confruntă municipalitatea este
cea a lipsei personalului, respectiv 2 hingheri, iar rezolvarea în acest caz o constituie concesionarea
activităţii privind gestionarea câinilor fără stăpân, deci externalizarea acestei activităţi.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Cocriş precizează că este o persoană care s-a implicat în încercarea de a rezolva acestă
problemă, însă şi-a pierdut speranţa că această situaţie va fi rezolvată corect, civilizat şi potrivit
legislaţiei interne şi internaţionale. Rezolvarea problemei presupune foarte multă implicare şi un buget
mai consistent. Propune două amendamente, respectiv:
−
recensământul şi identificarea prin implantarea de cip – uri câinilor cu stăpân din
municipiul Suceava şi zona limitrofă, precum şi obligarea proprietarilor de câini să-i sterilizeze cu
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sprijinul Pro Anima şi al municipalităţii, pentru municipiul Suceava, şi eventual atragerea colaborării
fundaţiilor pentru protecţia animalelor care să efectueze aceste intervenţii pe costuri proprii;
−
să fie strânşi de pe străzi doar câinii fără stăpân de talie mare nu şi cei de talie mică.
Dl Secretar precizează faptul că Consiliul Local al municipiului Suceava ia hotărâri doar pe
raza municipiului nu şi a zonei limitrofe.
D-na Cocriş este de acord ca amendamentul propus să privească doar câinii din municipiul
Suceava, cu precădere str. Cernăuţi, Cartierul Burdujeni şi Cartierul Iţcani pentru ca mai apoi prin
Asociaţia Zonei Metropolitane această activitate să fie extinsă.
Dl Primar apreciază modul constructiv în care se implică d-na Cocriş în această problemă,
însă amendamentele propuse implică nişte previzionări de costuri suplimentare. Problema de fond a
acestui proiect de hotărâre şi situaţia care se impune în acest moment este strângerea câinilor fără
stăpân de pe străzi, pentru ca ulterior, în cadrul adăpostului să fie luate măsurile referitoare la
inventariere, montare cip-uri, etc.
D-na Cocriş propune şi implicarea Poliţiei Locale în evitarea abandonului câinilor.
Dl Viceprimar Harşovschi propune ca acest subiect să fie discutat împreună cu Direcţia
Generală a Domeniului Public pentru ca într-o şedinţă viitoare să se vină cu un proiect comun.
Dl Primar precizează că primul amendament propus de d-na Cocris este pertinent însă cel
de-al doilea nu se justifică, în municipiul Suceava au fost completate 5.000 de chesionare privind
situaţia câinilor fără stăpân, iar 97% au ales strângerea câinilor fără stăpân de pe străzi, indiferent de
talia lor.
Dl Vornicu întreabă câte animale pot fi cazate în adăpostul municipalităţii.
Dl Primar precizează că adăpostul poate deservi 3.000 de câini, există spaţii suficiente în
cele două adăposturi pentru găzduirea câinilor din municipiul Suceava, iar referitor la hrana acestora
sunt sume prinse în buget, există şi colaborările cu Asociaţia Pro Anima care să permită asigurarea
necesarului de hrană.
Dl Vornicu întreabă dacă există potenţiali concesionari ai acestei activităţi.
Dl Primar precizează că acestă activitate va fi concesionată prin licitaţie publică, aprobată în
Consiliul Local al municipiului Suceava. Oradea şi Braşov sunt două oraşe care au externalizat cu
succes activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân.
Dl Vornicu sugerează ca resturile alimentare de la unităţile de învăţământ care au cantine să
fie folosite ca hrană pentru aceşti câini fără stăpân.
Dl Primar precizează că aceasta este destinaţia acestor resturi alimentare, mai mult se
intenţionează achiziţionarea unor autovehicule frigorifice pentru transportul acestora în condiţii
sanitare optime.
Dl Donţu consideră că aceste sondaje nu erau necesare, este cunoscut faptul că locuitorii
municipiului Suceava îşi doresc strângerea de pe străzi a câinilor fără stăpân, dacă se începea această
strategie acum opt ani, problema era rezolvată. Azi după opt ani de mandat, din punct de vedere
electoral se resimte presiunea cetăţenilor municipiului Suceava, astfel consideră că este o propunere de
rezolvare electorală care va fi soluţionată nepotrivit pentru că aceste adăposturi vor fi suprapopulate.
Concluzionând, au trecut opt ani de mandat Ion Lungu fără ca această problemă să fie rezolvată, iar
această situaţie trebuie asumată public. Acest proiect de hotărâre este unul făcut pe genunchi, ce are în
spate nişte chestionare completate în sediile asociaţiilor de proprietari sau de către unii oameni care au
anumite interese în legătură cu Primăria. Sunt însă şi chestionare reale, iar aceasta este o problemă
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reală, aceşti câini trebuiau strânşi de acum opt ani, trebuiau diminuate costurile pavelelor la preţ triplu,
salubritate la cel mai mare preţ din ţară, asfaltări şi achiziţii umflate, bugetul municipiului Suceava
trebuia refăcut în aşa fel încât să permită gestionarea câinilor fără stăpân.
Dl Viceprimar Harşovschi îl întrebă pe dl Donţu de ce nu a venit cu aceste propuneri
concrete în cele două mandate de consilier local 2004 – 2012.
Dl Primar propune ca aceste subiecte să fie supuse discuţiei în campaniile electorale şi nu în
şedinţa Consiliului Local. Precizează că în calitate de primar nu a cheltuit niciun ban cum în mandatul
2000 – 2004 PSD – ul a vrut să rezolve această problemă prin crearea unui business pentru clientela
politică. Rezolvarea acestei probleme a fost stagnată şi de legislaţia naţională care a fost contestată de
PSD, respectiv USL. Concluzionând principala măsură care se impune este strângerea câinilor fără
stăpân de pe străzile municipiului Suceava.
Dl Tcaciuc întreabă dacă sunt oraşe în ţară unde problema câinilor fără stăpân este rezolvată.
Dl Donţu exemplifică cazul Oradea şi Braşov.
Dl Viceprimar Harşovschi precizează că împreună cu d-na Cocriş şi Asociaţia Vier Pfoten
în anul 2010 au sterilizat 1.200 de câini fără niciun cost din partea Primăriei municipiului Suceava, din
păcate însă doar sterilizarea câinilor nu este suficientă.
Dl Caşu sugerează iniţiatorilor să facă două corectări de redactare, respectiv: la punctul e) să
se scoată cuvântul „pentru” să rămână „... limitarea pe cât posibil a înmulţirii câinilor prin ...” şi la
punctul 3 la etapele de realizare introducerea cuvântului „până” cel târziu la data de 30.09.2012...”
cum este prevăzut în Expunerea de motive.
Se supune la vot amendamentul formulat de d-na Cocriş, respectiv realizarea de
recensământ şi identificarea câinilor cu stăpân din gospodăriile individuale de pe raza municipiului
Suceava.
VOT : DA – 12
ABŢ - 9
Amendamentul a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 27 Proiect de hotărâre privind înfiinţarea zonei industriale Bucovina – iniţiatori
consilierii locali: dl. Ovidiu Donţu, d-na. Doiniţa Cocriş, dl. Neculai Bosancu, dl. Virginel
Iordache, dl. Cornel Caşu, dl. Corneliu Vornicu, dl. Vasile Mocanu;
Dl Donţu precizează în calitate de iniţiator că au fost identificate ierarhizat problemele
locuitorilor municipiului Suceava, iar cea privind locurile de muncă se află pe primul loc, iar
rezolvarea acestei chestiuni oferă răspuns şi la alte întrebări precum: unde? – în zona Termica; de către
cine? - o comisie care să poată să primească informaţiile despre terenurile care se pretează la aşa ceva,
care sunt libere de sarcini, ce parcelă poate fi preluată în acest proiect de hotărâre, modul cum va fi
făcut acest lucru prin participarea SC Termica SA sau a sindicatelor de la societate, printr-un aport la
capitalul social dacă terenurile rămân ale SC Termica SA sau orice formă juridică legală pentru că SC
Termica SA este o societate la care acţionar unic este Consiliul Local al municipiului Suceava şi acesta
poate decide asupra acestor lucruri. S-a solicitat o analiză pe care să o facă această comisie asupra
impactului privind bugetul local pentru anul 2013 care înseamnă scutirea la plată a tuturor taxelor
percepute de primărie pentru acea zonă, forma juridică de funcţionare este tot o preocupare a acestei
comisii spre exemplu ca o societate comercială. De asemenea este necesară elaborarea unei minime
strategii precum şi un plan de acţiune cu termene exacte şi eventuali parteneri investitori.
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Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu două amendamente:
-la art. 2 Comisia să respecte raportul de reprezentare, respectiv 3 consilieri PDL, 1 consilier
PSD şi 1 consilier PNL, preşedintele acestei Comisii să fie ales de aceasta la prima şedinţă
- revenirea asupra termenului 31.03.2012 care este peste 2 zile.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de învăţământ
– discuţii în plen.
Dl Primar susţine un astfel de proiect de hotărâre care are ca finalitatea crearea de locuri de
muncă, aducerea de bani la buget şi crearea de clientelă de consum pentru SC Termica SA, indiferent
cine va fi investitorul, cu cât vor fi mai mulţi consumatori de energie termică, activitatea de
termoficare va fi mai eficientă, acest proiect este necesar şi oportun, etapele trebuie parcurse, terenurile
trebuie inventariate deoarece nu toate se pretează la o asemenea activitate.
Dl Barbă apreciază faptul că propunerea iniţiatorilor acestui proiect de hotărâre se bazează
pe studii sociologice, problema lipsei locurilor de muncă este una des întâlnită în sondajele sociologice
şi îl întreabă pe dl Donţu ce alege între a fi preşedintele acestei comisii şi interesele municipiului
Suceava şi dacă face parte din strategii PSD care au gândit „Centru Economic Bucovina”.
Dl Donţu retrage propunerea de a fi preşedintele acestei comisii şi consideră oportună
alegerea preşedintelui de către membrii comisiei, iar în ceea ce priveşte „Centru Economic Bucovina”,
nu a participat la elaborarea acestuia, însă ca organizator de evenimente a reuşit să umple acel „Centru
Economic Bucovina” în unele situaţii la unele manifestări şi crede că este o soluţie pentru dezvoltarea
zonei. Iar ca propunere concretă, termenul până când Comisia să prezinte Raportul în Consiliul Local
al municipiului Suceava să fie 31.05.2012.
Dl Viceprimar Harşovschi propune un amendament, respectiv termenul de prezentare a
Raportului Comisiei în Consiliul Local al municipiului Suceava să fie 30.06.2012 şi propune ca dl
Barabaş să facă parte din această Comisie.
Dl Donţu propune o chestiune intermediară, în sensul că redactarea să fie făcută până în
ultima zi a acestui mandat, iar raportul să fie supus aprobării în prima sau a doua şedinţă a noului
Consiliul Local al municipiului Suceava.
Dl Primar consideră că termenul 30.06.2012 este unul rezonabil pentru întocmirea
raportului, noul consiliu local va putea prelua analiza activităţii actualei comisii.
Dl Secretar reaminteşte amendamentele propuse de Comisia de servicii, respectiv:
−
componenţa comisiei este 3 consilieri PDL, 1 consilier PSD şi 1 consilier PNL
−
introducerea Art.1(2) cu următorul conţinut: Preşedintele comisiei va fi ales prin votul
consilierilor din cadrul acestora la prima şedinţă.
Se supune la vot primul amendament:
VOT : DA – 21
Amendamentul a fost aprobat.
Se supune la vot cel de-al doilea amendament:
VOT : DA – 21
Amendamentul a fost aprobat.
Dl Donţu propune ca această comisie poate să fie condusă de un secretar.
Dl Secretar precizează că s-a votat amendamentul referitor la preşedinte.
Dl Donţu retrage propunerea făcută.
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Dl Tcaciuc propune ca din comisie să facă parte dl Ursu.
Dl Barbă propune ca din comisie să facă parte dl Tătăranu.
Dl Donţu propune ca din comisie să facă parte dl Mocanu din partea PNL.
Dl Iordache propune ca din comisie să facă parte dl Donţu din partea PSD.
Se votează secret propunerile făcute:
- dl Barabaş - VOT : DA – 21
Propunerea a fost aprobată.
- dl Ursu - VOT : DA – 21
Propunerea a fost aprobată.
- dl Tătăranu - VOT : DA – 21
Propunerea a fost aprobată.
- dl Mocanu - VOT : DA – 21
Propunerea a fost aprobată.
- dl Donţu - VOT : DA – 19
NU – 1
ABŢ - 1
Propunerea a fost aprobată.
Comisia va fi formată din 9 membri şi va avea următoarea componenţă:
1.Vasile Barabaş – Membru
2. Cristin – Valentin Ursu – Membru
3. Costel Tătăranu – Membru
4. Vasile Mocanu – Membru
5. Ovidiu – Liviu Donţu – Membru
6. Ioan Ciutac – Membru
7. Paul Iftimie – Membru
8. Elisabeta Văideanu – Membru
9. Mihail Jitariuc – Membru.
Se supune la vot amendamentul propus de dl Viceprimar Harşovschi respectiv termenul
de prezentare a Raportului Comisiei în Consiliul Local al municipiului Suceava să fie 30.06.2012:
VOT : DA – 21
Amendamentul a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile şi amendamentele votate:
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost adoptată.
Dl Mocanu solicită să fie învoit:
VOT : DA – 21 – dl Mocanu este învoit, sunt prezenţi 20 de consilieri locali.
PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru 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
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Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 29 Proiect de hotărâre privind transformarea unui post – funcţie publică 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 – 20
Hotărârea a fost adoptată.
PUNCTUL 30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe anul 2011 pentru
Programul de gestionare a calităţii aerului în Municipiul Suceava la indicatorul PM 10 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.
PUNCTUL 31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă - 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.
Ordinea de zi suplimentară
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia
Societatea Cultural Ştiinţifică „Spiru Haret” 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
NU - 1
Hotărârea a fost adoptată.
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PUNCTUL 32 Diverse – Ordinea de zi iniţială
32.1. Dl Iordache ridică problema circulaţiei îngreunate pe str. Scurtă prin înfiinţarea unei
parcări în faţa DSV Suceava şi a parcărilor neregulamentare din intersecţie şi consideră că soluţia este
modificarea intrării la Spital, amenajarea parcării DSV în spatele instituţiei, precum şi colaborarea cu
Poliţia Locală şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie pentru aplicarea măsurilor ce se impun şi a
modificării timpilor semafoarelor.
Dl Primar precizează că va analiza problema sesizată de dl Iordache.
32.2. Dl Drăgoi propune luarea măsurilor ce se impun pentru fluidizarea traficului din str.
Zamca şi str. Narciselor în zona Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, eventual amenajarea unei
parcări în zonă.
Dl Primar precizează că va analiza problema sesizată de dl Drăgoi.
32.3. Dl Caşu propune ca atribuirea denumirilor de străzi în municipiul Suceava să fie
amânată până după alegeri pentru a se evita neînţelegerile legate de schimbarea adresei domiciliului,
de modificările ce se impun în listele electorale. De asemenea propune să se analizeze zonele care
urmează să fie amenajate ca spaţii verzi, astfel încât în zonele unde se construieşte să se planteze
gazon.
Dl Primar precizează că a reţinut cele aduse în discuţie de dl Caşu.
32.4 Dl Ursu urează cu ocazia Sfintei Sărbători de Paşti - „Sărbători Fericite!”, şi sugerează
să se păstreze respectul în cadrul deliberativului local, fiind membri ai aceleiaşi comunităţi, indiferent
de opţiuni politice sau păreri.
Dl Primar urează celor prezenţi Sărbători Fericite!

Dl Harşovschi declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Suceava din data de 29 martie 2012 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCIAN HARŞOVSCHI

SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC
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