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              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 27 octombrie 2011 

 
 

Dl. Barabas Vasile preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
2961/21.10.2011 pentru data de 27.10.2011, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi toti consilierii locali. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar 
Lucian Harsovschi , dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, , d-na Cerasela Prelipceanu- director 
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,dl. Mihai Jitariuc-director Directia Patrimoniu, d-na 
Xenia Bondor –sef Serviciu urbanism,d-na Catargiu Camelia sef Serviciu patrimoniu, d-na Bujorean 
Violeta –sef serviciu acte administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea documentelor , dl Paul 
Iftimie-sef serviciu contencios administrativ , juridic din partea  mass-media participă: dl. Cosmin 
Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco – 
Evenimentul de Iasi  
 
Dl. Barabas , presedintele de sedinta  supune la vot ordinea de zi a sedintei . 
 

1. Procesul verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava , ce a avut loc in 
data de 29 septembrie 2011. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Suceava pentru 
trimestrul III al anului 2011 , pe cele doua sectiuni : Sectiunea de functionare si 
Sectiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru 
anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotarare privind alocarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al 
Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

5. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult 
apartinand cultelor religioase din Romania-initiator Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Suceava la realizarea 
proiectului „ Perlele medievale-Hotin, Soroca, Suceava „ co-finantat de Uniunea 
Europeana in cadrul Programului Operational Comun ENPI CBN „ Romania-Ucraina-
Republica Moldova 2007-2013”-initiator Primarul municipiului Suceava  

7. Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe 
terenul proprietatea municipiului Suceava –domeniul privat –str.Calea Burdujeni fn-
initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava  Viorel 
Seredenciuc 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe 
terenul proprietatea municipiului Suceava –domeniul privat-str. Randunicii fn- 
initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava  Viorel 
Seredenciuc 

9. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei garajului amplasat pe suprafata de 14 
mp teren proprietatea municipiului in spatiul pentru service IT- initiatori Primarul 
municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava  Viorel Seredenciuc 
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10. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit 
situate in Suceava str. Oituz nr. 19, bl. M5, sc.A, ap.3 respectiv str. Nicolae Iorga nr. 
10, ap.7-initiator Primarul municipiului Suceava 

11. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava –B-dul 1 
Decembrie fn-initiator Primarul municipiului Suceava  

12. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu comercial 
situat in Suceava intersectia str. Stefan cel Mare cu str. Curtea Domneasca-initiator 
Primarul municipiului Suceava  

13. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava pentru construirea unui windfang si 
amenajarea a doua alei de acces la apartamentul nr. 1-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

14. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica 
a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Aleea Nucului nr.1, bl.1, 
sc.B, in vederea extinderii unui imobil de locuit-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

15. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua parcele de 
teren situate in Suceava , B-dul Ana Ipatescu fn, respectiv str. Calea Burdujeni fn-
initiator Primarul municipiului Suceava  

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

17. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 74/27.03.2008 privind vanzarea unor 
parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti 
constructii si gradini, catre proprietarii constructiilor –case de locuit-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

18. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru 
terenurile si spatiile cu alta destinatie decat locuinta, proprietate a municipiului Suceava 
–initiator Primarul municipiului Suceava  

19. Proiect de hotarare privind aprobarea ca cele 21 de locuinte sociale destinate chiriasilor 
evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari sa 
fie repartizate solicitantilor indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala , precum si 
aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala, in 
ordinea de prioritate stabilita-initiator Primarul municipiului Suceava  

20. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Municipal de Evidenta a 
Persoanelor Suceava in Directia Municipala de Evidenta a Persoanelor Suceava –
initiator Primarul municipiului Suceava  

21. Proiect de hotarare privind constituirea unei Comisii de analiza a situatiei patrimoniale 
a S.C. Termica S.A. –initiatori consilierii locali Ovidiu Dontu, Doinita Cocris, Neculai 
Bosancu, Virginel Iordache, Cornel Casu, Corneliu Vornicu , Vasile Mocanu 

22. Informare cu privire la activitatea desfasurata de Politia Locala Suceava in trimestrul al 
III-lea al anului 2011, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 
136/12 .10.2011. 

23. Diverse 
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VOT : Da, 23 voturi 

 
 

Punctul 1.Procesul verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava , ce a 
avut loc in data de 29 septembrie 2011. 

 
Se supune la vot punctul 1. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Punctul 2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului 
Suceava pentru trimestrul III al anului 2011 , pe cele doua sectiuni : Sectiunea de 
functionare si Sectiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
Dl. Primar : in conformitatea cu Legea nr. 273 /2006 a finantelor publice, trimestrial se aproba in 
Consiliul Local executia bugetara.Executia bugetarea la data de 30.09.2011 este la cap. venituri de 
78,79% ,din care pentru sectiunea de functionare gradul de realizare a veniturilor este de 88,57% , iar 
penyru sectiunea de dezvoltare este de 54,57% , in timp ce la cheltuieli procentul de realizare este de 
72,34 %din care pentru sectiunea de functionarea gradul de efectuare a cheltuielilor in raport cu 
begetul primelor trei trimestre ale anului 2011 este de 87,36 % iar pentru sectiunea de dezvolatre este 
de 42,95 %. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-16 voturi 
          Nu-6 voturi 

      Abt-1 vot 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 3.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului 
Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Primar : avand in vedere faptul ca luna octombrie este ultima luna in care se mai pot 
face mutatii in lista de investitii , dar si faptul ca unele proiecte nu mai pot fi puse in 
practica pana la sfarsitul anului , inclusiv cele cu finantare europeana ( proiectul de la 
reparazii stazi a avut o intarziere de 7 luni de zile din cauza contestatiilor ) si ca urmare a 
estimarilor facute de serviciul investitii si de serviciul de gestionare a fondurilor europene 
sunt propuse o serie de modificari :  
-suma de 400.000 lei de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale  
-rectificarea in plus a veniturior cu suma de 597.000 lei  
-rectificare in plus de 110.000 lei pentru asistenta sociala , din care 100.000 lei pentru 
ajutoare sociale in numerar 

    Rectificari in plus si redistribuirea sumelor neconsumate in proiectele cu finantare 
europeana , pentru comisioane  si dobanzi pentru creditul angajat de la CEC Bank , pentru 
programul de dezvoltare regionala proiecte pe fonduri elvetiene . Se rectifica in plus cu suma 
de 100.000 lei pentru partea a doua a proiectului operational regional . 
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Dl. Primar propune si un amendament ca urmarea a adresei primite de la Gradinita nr. 2 „ 
Maria Montessori” care solicita modificarea listei de investitii in cadrul subcap. „ Invatamant 
prescolar” si un alt amendament de corectare a rectificarii in minus cu suma de 580.000 lei a 
lucrarii  „ Reabilitarea termica cladiri de locuit multietajate” , astfel incat valoarea virata in 
Fondul de rezerva se va diminua cu aceasta suma si va fi de 10.008.000 lei . 
Dl. Casu : un pragraf din expunerea de motive face referire la- „ recrutarea unui minim de 
personal strict necesar in cadrul aparatului de specialitate al primarului dupa luna octombrie 
2010”-iar in legatura cu aceasta domnia sa solicita mai multe informatii  
Dl. Primar : este o formula standard pentru suplimantarea fondului de cheltuieli pentru 
personal si nu se pune problema angajarii de personal 
Dl. Casu : solicita sa fie rectificat acest capitol  
Dl. Dontu : in expunerea de motive la pagina 4 subcap.70.02.50.C exista paragraful -„ se 
introduce lucrarea „ Consultanta vanzare in rate apartamente din blocuirile 20, 21, 22 blocuri 
care au fost finantate partial din Dexia „ cu suma de 30.000 lei pe pozitia 25 in lista de 
investitii ;”- vis –a –vis de acesta domnia sa doreste sa stie despre ce lucrari de consultanta 
este vorba  
Dl. Primar: exista solicitari din partea cetatenilor de a cumpara aceste locuinte in rate , iar 
pentru acest lucru trebuie intocmita o lucrare de consultanta intrucat pentru aceste rate se vor 
achita dobanzi si trebuie ca personalul de specialitate sa stabileasaca dobanzile , comisioanele 
precum si alte cheltuieli suplimentare din care o parte din ele  vor fi achitate de acestia .  
Se supune la vot proiectul de hotarare cu completarile facute de initiator . 
 

VOT : Da-19 voturi 
          Abt-4 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 4. Proiect de hotarare privind alocarea disponibilitatilor din Fondul de 
rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator 
Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : sumele prezentate in proiectul de mai sus , formate prin suplimentari la fondul 
de rezerva , se propune a fi impartite astfel :  
-400.000 lei pentru Directia Generala a Domeniului Public  
-768.000 lei pentru iluminat public  
-400.000 lei pentru Directia Administratia Pietelor  
-2.420.000 lei salubritate  
-1.000.000 lei subventii pentru energia termica  
-3.000.000 lei pentru reparatii strazi  
-2.020.000 lei pentru a asigura functionarea scolilor , sumele repartizate fiecarei scoli fiind 
inscrise in tabelul din expunerea de motive. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Dontu :  propune ca articolul in care se mentioneaza rectificarea in plus pentru 
salubritate sa se voteze separat  
Dl. Primar : aceasta rectificare permite facturarea lucrarilor de salubritate , dar asta nu 
inseamna ca se si platesc . Domnia sa precizeaza ca prima celula din depozitul ecologic de 
la Moara  si se lucreaza la statia de tratare epurare . 
Dl. Casu : intreaba pentru ce sunt alocate 30.000.000 lei pentru reparatii strazi , in 
contextul in care la data de 1 noiembrie inceteaza lucrarile de asfaltare  
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Dl. Primar : lucrarile nu sunt toate receptionate si inca nu s-au intocmit facturile pentru 
aceste lucrari , dar s-a facut o estimare a acestora . 
Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Dontu  , respectiv ca articolul in care se 
mentioneaza rectificarea in plus pentru salubritate sa se voteze separat  
 

VOT : Da-7 voturi 
               Nu-11 voturi  
              Abt-5 voturi 

Amendamentul nu a trecut. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata. 
 

VOT : Da-20 voturi 
            Abt-3 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 5.Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile 
de cult apartinand cultelor religioase din Romania-initiator Primarul municipiului 
Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Barabas , presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor 
prezenti pentru participare. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                   SECRETAR MUNICIPIU 
      BARABAS VASILE                                                                                   JR. CIUTAC IOAN 
 
 

                                                                                                                                                    INTOCMIT 
ROMEGA DELIA 
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