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Dl. Harşovschi – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei 
Primarului nr. 2898/02.11.2010 pentru data de 04.11.2010, ora 10,00 în sala de şedinţe a 
Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 16 consilieri locali, 
dl. Barbă Niculai, dl. Bosancu Niculai, d-na Cocriş Doiniţa Nela, dl. Donţu Ovidiu Liviu, dl. 
Iordache Virginel, dl. Mocanu au lipsit motivat iar d-na Iordăchel Cristina este în concediu 
medical. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. 
Viceprimar Lucian Harşovschi, d-na Văideanu Elisabeta – Director executiv, d-na Sofian 
Nicoară Mirela Rodica – consilier Compartimenul buget, d-na Bujorean Violeta – şef 
Serviciu acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor,din partea  
mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - 
Crai Nou , d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iaşi, dl. Dan Pricope – Obiectiv de Suceava. 

 
Dl. Harşovschi, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pentru 
anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1  la HCL nr.201/27 septembrie 
2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 
50 milioane lei, modificată prin HCL nr.1/31 ianuarie 2008 şi HCL nr.145/09 iulie 
2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe pentru anul 2010 – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava. 

 
Se supune la vot ordinea de zi  
 

VOT : Da - 16 voturi 
 

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului 
Suceava pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava. 
 
Dl. Primar: Aşa cum ştiţi sunt probleme la podul de peste râul Suceava şi a fost aprobată 
suma de 20 miliarde de lei vechi de la Bucureşti pentru a rezolva această problemă şi ca atare 
vă rog să aprobaţi acest proiect cu suma propusă şi aprobată în proiectul de hotărâre de 
Guvern.  
 
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Se supune la vot punctul 1.  

VOT : Da-16 voturi 
Hotărârea a fost adoptată. 
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 Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1  la HCL 
nr.201/27 septembrie 2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern 
în valoare de maxim 50 milioane lei, modificată prin HCL nr.1/31 ianuarie 2008 şi HCL 
nr.145/09 iulie 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava. 
 
Dl. Primar : Aşa cum se ştie am modernizat str.Cernăuţi în acest an la finanţare acestui 
proiect fiind prinsă o parte din bugetul local şi o parte din creditul Dexia. Având în vedere 
situaţia la Primărie şi faptul că noi vom fi obligaţi să folosim banii pe care îi mai avem din 
creditul Dexia, aproximativ 180 miliarde de lei vechi, până la data de 18.04.2011. Având în 
vedere că la capitolul gaz metan în Burdujeni-sat situaţia rămâne în continuare blocată deşi 
avem aprobat un proiect acolo nu s-a modificat legea gazului metan. Noi trebuie să facem o 
investiţie din bani publici şi să o predăm unui operator privat însă acest lucru nu se poate 
întâmpla până când nu se va modifica legea gazului metan. Sperăm că  se va schimba această 
lege şi să găsim o soluţie pentru gazul metan din Burdujeni-sat. Ca atare vă rog să fiţi de 
acord să putem plăti diferenţa la ruta de pe Cernăuţi din acest credit având în vedere că aceşti 
bani trebuie cheltuiţi până anul viitor, problema gazului metan neputând fi rezolvată până la 
data de 18.04.2011. 
 
Toate comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

VOT : Da-16 voturi 
Hotărârea a fost adoptată. 
 
 Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe 
pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava. 

 
Dl. Primar : Noi am aprobat la punctul 2 virarea banilor de la gaz metan la str.Cernăuţi şi 
trebuie făcută rectificarea bugetară în bugetul Primăriei. 

 
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 
VOT : Da-16 voturi 

Hotărârea a fost adoptată. 
 

 
Dl. Harşovschi, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor 
prezenţi pentru participare. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR MUNICIPIU 
  HARŞOVSCHI LUCIAN                                                                 JR. CIUTAC IOAN 

 
 
 

                                                                                                    ÎNTOCMIT 
ROIBU SIMONA ANDREEA 
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