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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA  

ORAŞUL GURA HUMORULUI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 30.03.2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Local                   
Gura Humorului, convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 332 din  data de  
23.03.2012. 

Domnul Secretar deschide lucrările şedinţei, arătând că este statutar 
constituită fiind prezenţi  16  consilieri din totalul de 17 consilieri  în funcție, 
lipsind motivat domnul consilier Grădinariu Liviu Gheorghe.  

Domnul Secretar supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare, cea din 
16.03.2012,  nefiind obiecţii sau modificări, se aprobă cu unanimitate de voturi 
„pentru”.                                                           
 Domnul consilier Dorneanu Constantin,  propune ca preşedinte de şedinţă pe 
domnul consilier   Malancă Ciprian.  
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi”pentru” 
din numărul consilierilor prezenţi. 
 Domnul consilier Malancă Ciprian mulţumeşte tuturor pentru încrederea 
acordată. În continuare cere permisiunea de a da cuvântul domnului primar pentru 
a prezenta proiectul ordinii de zi, conform prevederilor art. 43 alin.1 din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare.  

În continuare, domnul Primar dă citire proiectului ordinii de zi, precizând 
faptul că ar dori să mai introducă încă un punct pe ordinea de zi, şi anume :  
Proiect de hotărâre privind acordarea a două premii premii speciale  în 
câștigătorilor Olimpiadei de științe socio-umane, faza națională, organizată la 
Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului, în perioada 02- 06 aprilie 2012. 
   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului  de ordine, siguranță publică și 
pază” pe anul 2012 al orașului Gura Humorului.  
   2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al 
orașului Gura Humorului în Comisia de soluționare a contestațiilor în vederea 
organizării concursului pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Orășenesc 
Gura Humorului. 
    3. Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor imobile care aparţin 
domeniului privat al oraşului  Gura Humorului, judeţul Suceava. 
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    4.   Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de 
teren, reprezentând suprafaţa ocupată de un cablu electric de branşament, pe durata 
existenţei capacităţilor energetice, către E-ON  Moldova Distribuţie S.A. şi acordul 
de folosire a terenului necesar efectuării lucrărilor de retehnologizări, reparaţii, 
revizii şi avarii. 
    5.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin încredințare directă a suprafeței de           
200 m.p. teren situat în strada Carierei către domnul Covaci Ion, teren aferent 
locuinței. 
    6.  Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a 
suprafeței de 250 m.p. teren situat în strada Oborului domnului Boca Dumitru în 
vederea extinderii locuinței. 
   7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin încredințare directă a suprafeței de           
440 m.p. teren situat în strada Carpați  către Amanolesei Ștefan și Doina,  în 
vederea executării unor lucrări de consolidare teren. 
    8.  Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică  a suprafeței 
de 14.425 m.p. teren situat în Lunca Moldovei, zona Pod Izor în vederea 
amenajării unei stâni turistice.  

9. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor 
didactice din localitatea de reședință la locul de muncă şi de la locul de muncă în 
localitatea de reşedinţă .  
10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanleor fizice 
aflate în stare de insolvabilitate.  

          11.  Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a  chiriei  aferentă lunilor  
decembrie 2011  –martie 2012 pentru chiriașii  apartamentelor ANL neracordate  
la utilități în perioada menționată.  
     12.  Proiect de hotărâre privind modificarea redevenței aferente anului 2012 
pentru serviciul de salubrizare al orașului Gura Humorului. 
    13. Proiect de hotărâre privind imputernicirea Primarului orașului                        
Gura Humorului în scopul  desemnării unui reprezentant al autorității locale în 
Consiliul de Administrație al S.C. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A.                
Gura Humorului.  
Diverse. 

 
Proiectul ordinii  de zi cu modificarea intervenită se supune la vot şi se 

aprobă cu unanimitate de voturi ”pentru” .  
 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi, și anume : Proiect de hotărâre privind 

aprobarea ”Planului  de ordine, siguranță publică și pază” pe anul 2012 al 
orașului Gura Humorului. 

Domnul Primar prezintă expunerea de motive .  
 Se prezintă raportul de specialitate .  
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Se prezintă rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local.  

 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  

    Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 
unanimitate de voturi ”pentru”.  

  
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, și anume : Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului local al orașului Gura Humorului în 
Comisia de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului 
pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Orășenesc Gura Humorului. 

   
Domnul Primar prezintă expunerea de motive.  
 Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
 Domnul consilier Dorneanu Constantin  face precizarea că în ședința de 

comisie au fost propuși domnii consilieri Lazăr Gheorghe și Malancă Ciprian , 
susține aceste propuneri. 

  Nemaifiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 
unanimitate de voturi ”pentru”.  

  
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, și anume : Proiect de hotărâre privind 

atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al oraşului          
Gura Humorului, judeţul Suceava. 

 
  Domnul Primar prezintă expunerea de motive.  

 Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 

unanimitate de voturi ”pentru”.  
   

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, și anume : Proiect de hotărâre privind 
darea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren, reprezentând suprafaţa 
ocupată de un cablu electric de branşament, pe durata existenţei capacităţilor 
energetice, către E-ON  Moldova Distribuţie S.A. şi acordul de folosire a 
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terenului necesar efectuării lucrărilor de retehnologizări, reparaţii, revizii şi 
avarii. 

 Domnul Primar prezintă expunerea de motive.  
 Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
  Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 

unanimitate de voturi ”pentru”.  
 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, și anume : Proiect de hotărâre privind 
vânzarea prin încredințare directă a suprafeței de  200 m.p. teren situat în 
strada Carierei către domnul Covaci Ion, teren aferent locuinței. 

 
Domnul Primar prezintă expunerea de motive, precizând că prețul propus  de 

vânzare conform raportului de evaluare al expertului autorizat este de 3,7 
Euro/m.p..  

 Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
  Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 

unanimitate de voturi ”pentru” la prețul de 3,7 Euro/m.p.  
 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi, și anume : Proiect de hotărâre privind 
concesionarea prin încredințare directă a suprafeței de 250 m.p. teren situat 
în strada Oborului domnului Boca Dumitru în vederea extinderii locuinței. 

 
Domnul Primar prezintă expunerea de motive, precizând că prețul propus  de 

concesionare ,  conform raportului de evaluare al expertului autorizat este de  
15 Euro/m.p..  

 Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
  Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 

unanimitate de voturi ”pentru”, la prețul de 15 Euro/m.p. .   
 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi, și anume : Proiect de hotărâre privind 
vânzarea prin încredințare directă a suprafeței de 440 m.p. teren situat în 
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strada Carpați  către Amanolesei Ștefan și Doina,  în vederea executării unor 
lucrări de consolidare teren. 

Domnul Primar prezintă expunerea de motive precizând că prețul propus  de 
vânzare conform raportului de evaluare al expertului autorizat este de 13,7 
Euro/m.p..  

Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
  Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 

unanimitate de voturi ”pentru”la prețul de 13,7 Euro/m.p..  
 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi, și anume: Proiect de hotărâre privind 
concesionarea prin licitație publică  a suprafeței de 14.425 m.p. teren situat în 
Lunca Moldovei, zona Pod Izor în vederea amenajării unei stâni turistice.  

 
Domnul Primar prezintă expunerea de motive precizând faptul că prețul de 

pornire al licitației este de 0,5 Euro/m.p. . 
Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
  Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 

unanimitate de voturi ”pentru” la prețul de pornire al licitației de 0,5 Euro/m.p. .  
 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi, și anume: Proiect de hotărâre privind 
decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din localitatea de 
reședință la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de 
reşedinţă.  

 
Domnul Primar prezintă expunerea de motive  
Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
  Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 

unanimitate de voturi ”pentru”.   
 

 Se trece la punctul 10 al ordinii de zi, și anume: Proiect de hotărâre 
privind scoaterea din evidența fiscală a persoanleor fizice aflate în stare de 
insolvabilitate.  
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Domnul Primar prezintă expunerea de motive. 
 Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
 Domnul consilier Liteanu Ioan întreabă cum se ține evidența acestolr 

persoane după ce sunt scoase din evidența fiscală și perioada cât se află în 
urmărire de către Serviciul Impozite –taxe.  

Domnul ec. Chiribucă Florin - Șeful Serviciului Impozite –taxe cere 
permisiunea de a răspunde precizând că pentru aceste persoane se ține o 
evidență aparte încă 3 ani , și dacă sunt găsite cu venituri li se reține implicit.   

  Nemaifiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se 
aprobă cu unanimitate de voturi ”pentru” .  

 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi, și anume: Proiect de hotărâre privind 

scutirea de plată a  chiriei  aferentă lunilor  decembrie 2011  –martie 2012 
pentru chiriașii  apartamentelor ANL neracordate  la utilități în perioada 
menționată.  

  
Domnul Primar prezintă expunerea de motive. 
 Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
  Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 

unanimitate de voturi ”pentru” . 
 
          Domnul primar cere permisiunea de a se discuta punctul nou introdus, 
punctul 13 și apoi punctul 12 al ordinei de zi deoarece l-a invitat pe domnul 
Curelaru , concesionarul serviciului de salubrizare și că din moment în moment 
trebuie să ajungă.  
 
 Domnul președinte de ședință cere permisiunea de a se discuta punctul nou 
introdus pe ordinea de zi, și anume : Proiect de hotărâre privind acordarea a două 
premii premii speciale  în câștigătorilor Olimpiadei de științe socio-umane, faza 
națională, organizată la Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului, în 
perioada 02- 06 aprilie 2012. 
 

Domnul Primar prezintă expunerea de motive. 
 Se prezintă raportul de specialitate .  



 7 

Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții . 
 Domnul consilier Lazăr Gheorghe face o prezentare amplă a 

manifestărilor ce au loc în săptămâna 02-06 aprilie la Colegiul ”Alexandru cel 
Bun” și că este o onoare pentru Colegiu cât și pentru oraș că anul acesta se 
desfășoară Olimpiada națională de științe socio-umane  la Gura Humorului .   

  Nemaifiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se 
aprobă cu unanimitate de voturi ”pentru” . 

 
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi, și anume: Proiect de hotărâre privind 

imputernicirea Primarului orașului Gura Humorului în scopul  desemnării 
unui reprezentant al autorității locale în Consiliul de Administrație al                     
S.C. Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. Gura Humorului.  

 
     Domnul Primar prezintă expunerea de motive. 

 Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
  Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 

unanimitate de voturi ”pentru” . 
 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi, și anume : Proiect de hotărâre privind 
modificarea redevenței aferente anului 2012 pentru serviciul de salubrizare al 
orașului Gura Humorului. 

 
     Domnul Primar prezintă expunerea de motive. 

 Se prezintă raportul de specialitate .  
Se prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.  
 Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Domnul președinte de ședință dă cuvântul pentru discuții .  
      Nefiind discuții  se supune la vot proiectul de hotărâre  și se aprobă cu 

unanimitate de voturi ”pentru” . 
 

Se trece la : Diverse .  
Domnul consilier Ciocoiu Mihail întreabă de ce furnizorul de apă potabilă a 

facturat în plus locuitorii cu 2,5 m.c. mai mult față de apometru .  
Domnul primar cere permisiunea de a-l chema pe directorul Agenției              

Gura Humorului pentru a da lămuriri în această privință, spunând faptul că s-a 
dedeplasat la Bacău pentru acordarea avizului de trecere a apei pe Gârla Morii 
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deoarece dacă nu se rezolvă această problemă ar trebui din nou restricționat 
programul.  

Domnul consilier Pentiuc Vicențiu are și el nemulțumiri referitor la modul 
de facturare al apei pentru că în zona Cetății s-au emis facturi în zero.  

A sosit în sală domnul Curelaru .  
Domnul viceprimar  Balău Alexandru spune că ar fi bine ca domnul 

Curelaru să-și expime gândurile, să spună ceea ce are de gând să realizeze în 
oraș.  

Domnul consilier Dorneanu Constantin face precizarea că a fost de acord cu 
proiectul de hotărâre dar ar vrea să pună câteva probleme peivind :  

- stabilirea orei de măturat;  
- se lasă grămezile cu gunoi cam mult după măturare fără să le strângă 

nimeni, între timp vântul împrăștie și munca este în zadar și nu este 
corect ;  

- de obicei la el la poartă mașina este rău amplasată astfel încât curge ” 
zeama ” gunoiului urât mirositoare și consideră că asta este practica și nu 
este corect și că ar trebui luate măsuri . 

 
Domnul consilier Gherghel Decebal Grațian cere permisiunea de a lua 

cuvântul spunând că el nu are încheiat contract cu firma de salubrizare deoarece 
cabinetul său veterinar nu produce gunoi decât maxim 1-2 kg pe lună și nu 
poate plăti 65 lei deoarece i se pare absolut incorect . Este de acord să colecteze 
selectiv deșeurile rezultate și solicită căutarea unei soluții pentru astfel de firme 
mici care nu produc gunoi.  
 Domnul viceprimar spune că odată cu crengile provenite din curățarea 
copacilor să se ia și iarba din grădini numai să nu se dea foc , această acțiune 
fiind până la Paști gratuită.  
 
 Domnul președinte de ședință îi dă cuvântul domnului Curelaru care 
mulțumește Consiliului local pentru adoptarea hotărârii, deoarece era o măsură 
absolut necesară și corectă, astfel rămânând prețul același pentru populație și 
pentru efectuarea unei salubrizări corecte și eficiente în oraș.  
 
 
 Domnul director Purcăreață cere permisiunea de a răspunde domnilor 
consilieri precizând faptul că în luna aprilie se vor emite facturi corecte 
deoarece s-a implementat un alt program de facturare  și în scurt timp se va face 
regularizarea.  
 Domnul consilier Dorneanu Constantin spune că ar fi bine ca și firma ACET 
să lucreze cu plăți anticipate de la populație decât cu credite contractate, 
deoarece este mult mai bine, chiar dacă populația ar beneficia de o bonitate.  
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    Domnul consilier Ciocoiu Mihail invită pe toți consilierii pe data de 5 aprilie , 
orele 16,00 la inaugurarea bazinelor acoperite de la Clubul Sportiv.  

 
 
 
 

       Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare  
a Consiliului Local Gura Humorului, nu înainte de a mulțumi domnilor consilieri 
pentru aportul adus pentru buna desfășurare a acesteia .  
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETARUL ORAŞULUI,  
                 MALANCĂ CIPRIAN   
                           cons.jr. HUNEA MIHAI  
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              ROMÂNIA 
      JUDEŢUL SUCEAVA  
       PRIMĂRIA ORAŞULUI GURA HUMORULUI  
         Nr.   2542      din  03.04.2012 
 
 
 
 

PROCES VERBAL AFIŞARE 
 

 
 Subsemnaţii : cons.jr. HUNEA MIHAI  – secretarul orașului  şi Florea Doinița – 
consilier, am procedat astăzi, data de 03.04.2012 la afişarea la panoul legislativ al Primăriei a 
procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30.03.2012. 
 Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal . 
 
 
 
 SECRETAR   ORAŞ ,                                                        CONSILIER ,  
 
              Cons.jr.  HUNEA MIHAI                                                  FLOREA DOINIȚA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


