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Consiliul Județean Suceava a respins, joi, proiectul de hotărâre 

prin care Observatorul Astronomic Suceava ar fi trebuit să treacă 

în administrarea Muzeului Bucovinei, așa cum se prevede în 

Hotărârea de Guvern prin care acest obiectiv a fost transferat în 

anul 2007 de la Ministerul Culturii în proprietatea Consiliului 

Județean Suceava. 

Astfel, în favoarea proiectului au votat doar 19 consilieri județeni 

din cei 35 prezenți, unul a votat împotrivă, iar 15 s-au abținut, 

nefiind întrunită condiția de două treimi din voturi necesare 

adoptării  acestui proiect. 

Președintele Gheorghe Flutur a precizat încă de la începutul 

dezbaterii acestui proiect că dorește „la modul sincer și corect” 

să menționă și să intensifice parteneriatul cu Universitatea 

Suceava. 

El a explicat că un control al ANAF, Direcția Regională Iași 

efectuat la Muzeul Bucovinei a constatat că hotărârea de 

Consiliu Județean din 2008, când Observatorul Astronomic a fost 

transferat în administrarea Universității Suceava ar încălca 

prevederile Hotărârii de Guvern prin care acesta a fost transferat 

de la Ministerul Culturii în proprietatea Consiliului Județean 

Suceava și în administrarea Muzeului Bucovinei. 



În concluziile raportului inspectorilor ANAF se arată că CJ 

Suceava va trebui să corecteze în termen de 60 de zile această 

situație. 

Gheorghe Flutur a spus că în aceste condiții a elaborat proiectul 

de hotărâre supus dezbaterii și că a solicitat USV să vină cu un 

proiect de protocol prin care să se continue activitatea actuală în 

cadrul Observatorului Astronomic, dar că cei de la USV au 

trimis doar un răspuns prin care arată care ar fi consecințele 

schimbării formei de administrare. 

Președintele CJ Suceava a arătat că pentru păstrarea actualei 

situații ar trebui emisă o nouă Hotărâre de Guvern prin care să se 

precizeze că obiectivul trece în administrarea USV. 

Gheorghe Flutur a subliniat că trebuie găsită o soluție corectă și 

legală în acest caz. 

Prorectorul USV Mihai Dimian a explicat că de când este în 

administrarea USV, din 2008, Observatorul Astronomic a oferit 

oportunități în cercetare și educație și că are circa 20.000 de 

vizitatori anual. El a spus că acesta  devenit centru de excelență 

în educație și că aici se pregătesc loturile olimpice în astronomie 

și astrofizică, dar și că la Observatorul Astronomic s-a organizat 

în 2014 Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică și 

a subliniat că USV a fost menționată de președintele României, 

Klaus Iohannis, între cele cinci universități din țară care au 

contribuit la aderarea României la Organizația Europeană pentru 

Cercetare Nucleară (CERN). 

El a arătat că și din punct de vedere legat, dreptul de administare 

se revocă doar dacă afectează un interes public și că în acest caz 



nu se poate vorbi de afectarea interesului public. 

„Dacă am obținut rezultate excelente și unice în felul lor în 

parteneriatul dintre Universitate și Consiliul Județean din 

Suceava vă rog să reflectați dacă revocarea dreptului de 

administrare a Universității din Suceava a bunului public 

Observatorul Astronomic Suceava corespunde interesului 

public”, a spus Dimian. 

Prorectorul consideră că ceea ce au stabilit inspectorii ANAF 

este doar „o potențială eroare” care ar urma să fie îndreptată 

printr-o altă eroare. 

În plenul CJ Suceava a luat cuvântul și fostul rector al USV, 

Adrian Graur, care a spus că Observatorul Astronomic este în 

proprietatea Consiliului Județean care îl poate da în administrare 

instituțiilor publice sau instituțiilor subordonate acestuia. El a 

explicat că între momentul în care Observatorul Astronomic a 

fost transferat în proprietatea CJ Suceava și momentul în care 

acesta a fost trecut în administrarea USV au trecut șapte luni în 

care, evident, CJ Suceava a stabilit că interesul este mai mare 

pentru cooperarea cu USV mai ales că legislația română nu 

permite administrației publice locale să sprijine universitățile. 

„Eu sper să nu ajungem în instanță. Dacă lucrurile vor evolua va 

trebui să consultăm specialiștii în domeniul juridic pentru a 

decide care este calea de urmat”, a spus Graur. 

Secretarul județului, Petru Tanasă, a explicat că Hotărârea de 

Guvern prin care se transferă Observatorul Astronomic în 

proprietatea CJ Suceava arată explicit că acesta va fi administrat 

de Muzeul Bucovinei și a atras atenția că în 2014, Curtea 



Constituțională a statuat că administrațiile publice locale nu pot 

transmite în administrare bunuri decât unor instituții aflate în 

subordinea acestora și că ar fi trebuit ca CJ Suceava ar fi trebuit 

să-și revizuiască poziția încă după această decizie a CCR. 

Liderul consilierilor județeni PSD, Mihai Grozavu, a anunțat în 

plen că grupul PSD se va abține de la vot, iar consilierul PSD 

Dan Ioan Cușnir a întrebat de ce s-a depistat abia acum că 

hotărârea CJ Suceava din 2008 ar fi nelegală și cum a trecut de 

controlul de legalitate al Prefecturii Suceava. 

Mai mulți consilieri județeni au luat cuvântul spunând că este 

nevoie de o soluție legală în acest caz și că Universitatea ar 

trebui să rămână în continuare administrator al Observatorului 

Astronomic. 

În urma votului, proiectul de hotărâre a fost respins, ceea ce 

înseamnă că Observatorul Astronomic va rămâne în continuare 

în administrarea USV. 

Hotărârea CJ Suceava urmează să fie supusă controlului de 

legalitate din partea Prefecturii Suceava care ar putea să solicite 

consilierilor județeni să revizuiască decizia dacă aceasta este în 

contradicție cu Hotărârea de Guvern prin care Observatorul 

Astronomic a fost transferat în proprietatea CJ Suceava. 
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Prorectorul USV Mihai Dimian salută decizia Consiliului 

Județean care a respins proiectul de Hotărâre prin care 

Observatorul Astronomic Suceava ar fi trebuit să treacă din 
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această decizie 

 

administrarea Universității în administrarea Muzeului Bucovinei. 

„Mă bucur că o presupusă eroare juridică semnalată în raportul 

celor 2 economiști care au efectuat vizita la Muzeul Bucovinei 

nu a generat, cu adevărat, o eroare în ce privește interesul public 

al acestei zone. În ultimii ani, Suceava a devenit un pol de 

excelență în domeniul astronomiei și astrofizicii: aici se 

pregătesc loturile olimpice ale României în domeniu, aici s-a 

organizat Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 

din 2014, aici s-au dezvoltat proiecte de cercetare ce au 

contribuit la aderarea României la CERN, în plus față de cei 

aproximativ 20.000 de vizitatori ce trec anual pragul 

Observatorului sucevean”, a transmis Mihai Dimian pe pagina sa 

de Facebook. 

Acesta susține că îi este greu să înțeleagă cum se poate ajunge 

atât de ușor la distrugerea unui domeniu de excelență irosindu-se 

astfel, într-o clipă, rezultate obținute prin eforturi impresionante 

ale unor profesori din învățământul preuniversitar și universitar 

sucevean. 

„Cu regretul că nu am reușit să convingem toți consilierii de 

această situație este foarte important că, indiferent de vot, 

majoritatea și-au exprimat susținerea și pentru inițierea unei 

Hotărâri de Guvern care să elimine acest subiect din discuție, 

pentru totdeauna, și le mulțumesc pentru aceasta”,  a mai 

transmis Mihai Dimian. 
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Una dintre cele mai delicate subiecte care au intrat în discuția 
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smartpress.ro Consiliului Județean Suceava, încă de la constituirea acestuia, 

acum aproape trei decenii, a fost discutarea proiectului de 

hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al 

Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava asupra bunului imobil – 

Observatorul Astronomic ”Planetariu” Suceava și a terenului 

aferent proprietate publică a județului Suceava, situat în 

municipiul Suceava, bulevardul Universității nr. 3 A și 

transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Bucovinei. 

Prorectorul Universității ”Ștefan cel Mare”, profesorul 

universitar doctor Mihai Dimian dar și rectorul Universității de 

acum un deceniu, profesorul universitar doctor Adrian Graur, și-

au exprimat contrarierea la acest proiect de hotărâre. Juriștii 

Consiliului Județean, în frunte cu secretarul județului, Tănase au 

susținut, alături de consilierii din comisia juridică, faptul că 

decizia luată de inspectorii ANAF, în urma verificărilor făcute la 

Muzeul Bucovinei și la USV , trebuie pusă în practică în termen 

de 60 de zile de la data deciziei luate de finanțiști. În acest fel a 

fost argumentată urgența judecării acestei măsuri indicate de Fisc 

în deliberativul județean. 

Pe de altă parte, USV Suceava, care ar fi trebuit să renunțe la 

Planetariu – Observatorul Astronomic de pe strada Universității, 

a făcut câteva investigații în urma cărora s-a aflat că verificarea 

întreprinsă, în baza căreia s-a luat decizia de restituire a 

Observatorului către Consiliul Județean – Muzeul Bucovinei, a 

fost realizată de doi ”contabili”, unul dintre aceștia reușind cu 

greu să devină inspector fiscal în anul 2014 când la concursul 

unde a participat a obținut doar media 4.60 iar după contestația 

făcută a obținut o medie cu puțin peste 5.00. 

Directorul Muzeului Bucovinei, Constantin Emil Ursu, a arătat 



că nu putea să conteste un act întocmit de Fisc. Executivul 

Consiliul Județean a acceptat că nu își poate asuma riscuri, dacă 

va refuza punerea în practică a deciziei luate de ”cei doi 

contabili” de la Fisc, mai ales că aceștia, indiferent de notele 

luate la examenele unde s-au prezentat pe parcursul carierei, sunt 

obligați, dacă doresc să își păstreze slujba, să respecte întocmai 

actele normative și să procedeze în conformitate cu prevederile 

acestora. 

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a transmis că 

interesul comun este ca Universitatea să continue să administreze 

Observatorul de la Suceava, dar în conformitate cu prevederile 

legale, pentru ca nu cumva să vină Curtea de Conturi și să 

constate ilegalități costisitoare, atât pentru CJ cât și pentru USV. 

În cele din urmă, după alte discuții contradictorii între 

reprezentanți ai Consiliului Județean, din executiv și deliberativ 

cu cei care au reprezentat Universitatea” Ștefan cel Mare”, 

profesorii Adrian Graur și Mihai Dimian, cel dintâi fost rector iar 

al doilea acum prorector al USV, proiectul de hotărâre a fost 

supus la vot. Au fost 18 voturi pentru, un vot împotrivă și 16 

abțineri, din partea consilierilor județeni PSD. Proiectul nu a 

trecut dar subiectul a rămas în discuție la Consiliul Județean. 

Prorectorul USV, profesorul Mihai Dimian a anunțat că după 

ședința de azi a urmat o întâlnire cu cei din conducerea CJ și s-au 

convenit primii pași pentru inițierea unei hotărâri de guvern 

privind preluarea în administrare a Observatorului Astronomic 

de către Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, fără sincope 

legale, de această dată. 
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Știri Suceava 

Observatorul Astronomic din Suceava rămâne în administrarea 

Universității „Ștefan cel Mare” (USV), deși ANAF a impus 

Muzeului Bucovinei retragerea tutelei. 

Un control de luna trecută al Finanțelor Publice a decis reluarea 

în administrare, motivând că transferul patrimoniului realizat în 

urmă cu 10 ani a fost nelegal. 

Consilierii județeni PSD nu au fost de acord cu decizia ANAF, 

motivând că Universitatea trebuie să coordoneze în continuare 

activitatea Observatorului Astronomic. 

În replică, consilierii PNL au precizat că nu se pune problema 

evacuării USV, ci doar modificarea unor termeni din contractul 

de colaborare. 

Potrivit deciziei ANAF, Muzeul Bucovinei trebuie să reia 

administrarea Observatorului Astronomic până pe 15 ianuarie 

2019. 
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În ședința de ieri a Consiliului Județean Suceava, proiectul de 

hotărâre prin care clădirea Observatorului Astronomic de pe 

strada Universității urma să treacă din nou în administrarea 

Muzeului Bucovinei, așa cum era prevăzut într-o veche Hotărâre 

de Guvern și cum a cerut ANAF la un recent control, nu a 

întrunit numărul de voturi suficient. La ședință au fost prezenți 

35 de aleși județeni, dar 15 dintre aceștia s-au abținut de la vot, 

ceea ce a făcut ca proiectul – fiind unul de patrimoniu avea 

nevoie de două treimi din numărul total de mandate – să pice la 

vot. Rezultatul era predictibil, având în vedere că în prima parte 



a dezbaterilor au fost doar contre între reprezentanții universității 

sucevene – prorectorul Mihai Dimian și fostul rector Adrian 

Graur – și cei ai Muzeului și ai Consiliului Județean, directorul 

Emil Ursu și secretarul Județului Petru Tănase, iar social 

democrații au avut o abordare rezervată în prima parte, de parcă 

ar fi așteptat un moment sau un pretext. 

Secretarul județului a avut sprijinul unora dintre consilierii 

liberali ca de exemplu Ioan Bădeliță, dar și-a epuizat relativ rapid 

răbdarea și i-a dat un răspuns pe un ton destul de tranșant și 

oarecum expeditiv lui Mihai Dimian care încerca să aducă niște 

contraargumente la cele susținute de reprezentanții CJ. Chiar 

dacă aceste contraargumente păreau discutabile – cum ar fi 

încercarea referitoare la paralela cu condițiile rezolutive sau 

posibilitatea de a contesta în instanță raportul de control al 

ANAF sau la reprezentarea precisă a ceea trebuie să fie „interes 

public” și raportarea la ce legea definește ca „interes public” – 

abordarea lui Petru Tănase a servit ca o mănușă consilierilor 

județeni ai PSD și astfel Dan Ioan Cușnir i-a reproșat lui că s-ar 

fi „rățoit” la prorector. 

Totuși, nu a fost nicidecum un motiv temeinic, ci alte soluții au 

fost invocate de social-democrații suceveni care oricum – după 

cum spusese la un moment dat și Mihai Grozavu, liderul de grup 

din deliberativ – deja luaseră decizia să se abțină de la vot. 

Printre argumentele invocate erau și cele de genul „opt ani (de 

fapt 10 ani – n.r.) a fost transferul ilegal, se poate și noi să 

amânăm două sau trei luni”. Asta într-o speranță iluzorie că 

ANAF va trece cu vederea cele dispuse în urma controlului la 

Muzeul Bucovinei când a cerut expres ca Observatorul 

Astronomic să revină de la Universitate – unde, susține tot 



ANAF, a fost transferat „dintr-o eroare materială” (formularea în 

sine este o încercare de a edulcora caracterul ilegal al transferului 

– n.r.). 

Flutur nu se opune ca, pe viitor, să fie făcute demersuri la 

Guvern ca, printr-o altă hotărâre, să fie cedată Universității 

clădirea Observatorului 

Este de remarcat, totuși, faptul că președintele CJ Suceava, 

Gheorghe Flutur a încercat să tempereze spiritele, fără a pleda 

pentru menținerea situației actuale, ci pentru un parteneriat prin 

care Muzeul să poată în continuare lăsa Universității clădirea în 

scopuri didactice. De altfel, șeful administrației județene a 

precizat de la început că vrea „la modul sincer și corect” să 

mențină și să intensifice parteneriatul cu Universitatea Suceava. 

Cu toate acestea, nu s-a dezis de opinia specialiștilor din CJ și de 

cea a lui Emil Ursu. 

Tot Gheorghe Flutur a spus, pe de altă parte, urmare a unei 

intervenții a consilierilor social-democrați ce susțineau că ar 

trebui făcute demersuri la nivel central pentru o nouă hotărâre de 

Guvern, că nu ar avea nimic împotrivă ca tot printr-o hotărâre de 

Guvern să fie dat corpul de clădire în administrare sau chiar 

proprietatea Universității, însă a dat de înțeles că ANAF a 

semnalat nerespectarea de către CJ Suceava (conform unei 

hotărâri din prima jumătate a lui 2008) a unei hotărâri de Guvern 

și acest lucru trebuie remediat. 

Reamintim că Observatorul Astronomic Suceava ar fi trebuit să 

treacă în administrarea Muzeului Bucovinei, așa cum se prevede 

într-o Hotărâre de Guvern prin care acest obiectiv a fost 

transferat în anul 2007 de la Ministerul Culturii în proprietatea 



Consiliului Județean Suceava și în administrarea Complexului 

Muzeal Bucovina (din 2010 fiind aprobată și schimbarea 

denumirii instituției în Muzeul Bucovinei). În 2008 a fost dat în 

administrare Universității „Ştefan cel Mare” de către CJ 

Suceava, deși nu a fost specificată această posibilitate în 

hotărârea de Guvern. 

Precizăm că un control al ANAF, Direcția Regională Iași 

efectuat în acest an la Muzeul Bucovinei a constatat că hotărârea 

de CJ din 2008 de transfer al Observatorului Astronomic în 

administrarea Universității ar încălca prevederile Hotărârii de 

Guvern prin care acesta a fost transferat de la Ministerul Culturii 

în proprietatea Consiliului Județean Suceava și în administrarea 

Muzeului Bucovinei. În raportul inspectorilor ANAF se c cerea 

ca, în 60 de zile, CJ Suceava să corecteze această situație. 

Gheorghe Flutur a spus că a elaborat proiectul de hotărâre prin 

care, la final de 2018, urma să se revină asupra celor stabilite în 

prima parte a lui 2008 de către CJ, și că a solicitat USV să vină 

cu un proiect de protocol prin care să se continue activitatea 

actuală în cadrul Observatorului Astronomic, dar că cei de la 

USV au trimis doar un răspuns prin care arată care ar fi 

consecințele schimbării formei de administrare. 

Argumentele Universității și o chestiune de constituționalitate 

insuficient dezbătută în ședința CJ 

Poate că și vrând o „descărcare politică” în sarcina unora care nu 

au făcut parte din PSD la acea vreme, Dan Ioan Cușnir a 

semnalat că s-ar impune și o verificare a manierei în care 

Prefectura Suceava a făcut în 2008 controlul de legalitate asupra 



respectivei hotărâri a CJ. 

Pe de o parte, Mihai Dimian a explicat că din 2008, Observatorul 

are circa 20.000 de vizitatori anual și a oferit oportunități în 

cercetare și educație devenind centru de excelență în educație – 

pregătindu-se loturile olimpice în astronomie și astrofizică iar în 

2014 s-a organizat Olimpiada Internațională de Astronomie și 

Astrofizică. De asemenea, USV a fost menționată de președintele 

României, Klaus Iohannis, între cele cinci universități din țară 

care au contribuit la aderarea României la Organizația Europeană 

pentru Cercetare Nucleară (CERN). Fiindcă dreptul de 

administrare se revocă doar dacă afectează un interes public și că 

în acest caz nu se poate vorbi de afectarea interesului public, nu 

ar fi corect demersul de a retrimite Muzeului Bucovinei în 

administrare clădirea Observatorului. 

Fostul rector al USV, Adrian Graur, a comparat situația din CJ 

cu un „război româno – român” și speră să nu se ajungă la un 

litigiu în instanțele de contencios administrativ, insistând că 

Observatorul este în proprietatea CJ care îl poate da în 

administrare instituțiilor publice sau instituțiilor subordonate 

acestuia. 

Este însă de remarcat că nu a contact prea mult argumentul (adus 

în discuție de Petru Tănase) că în urma unei decizii din 2014 a 

Curții Constituționale, CJ nu mai poate transfera din patrimoniul 

său decât instituțiilor subordonate. Prin urmare, nu doar că 

transferul imobilului în care se află Observatorul Astronomic nu 

poate fi operat decât către acele instituții din subordinea CJ – 

Universitatea nefiind în această situație, dar și alte transferuri 

patrimoniale către alte instituții decât cele subordonate ar trebui 



„revizuite”. 

În final, în favoarea proiectului au votat doar 19 consilieri 

județeni din cei 35 prezenți, unul a votat împotrivă, iar 15 s-au 

abținut, nefiind întrunită condiția de două treimi din voturi 

necesare adoptării  acestui proiect. 
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Observatorul Astroniomic va fi, in continuare, al USV, și nu al 

Muzeului Bucovinei. Asta dupa ce consilierii județeni au respins 

proiectul de hotarare prin care lucrul acesta ar fi putut fi posibil.  

Astfel, în sedința de joi, 19 consilieri au votat pentru, unul 

împotrivă iar 15 s-au abtinut de la vot, proiectul fiind respins.  

 

Președintele CJ Suceava a arătat că pentru păstrarea actualei 

situații ar trebui emisă o nouă Hotărâre de Guvern prin care să se 

precizeze că obiectivul trece în administrarea USV. 

 

Gheorghe Flutur a subliniat că trebuie găsită o soluție corectă și 

legală în acest caz. 

 


