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Dl Girigan – preşedintele de şedinţă  declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a 
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  convocat  în  baza  Dispoziţiei  Primarului  nr. 
17/04.01.2013,  pentru  data  de  8.01.2013,  ora  14,00  în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  Local  al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 16 consilieri locali din numărul total de 23 de 
consilieri în funcţie şi d-na Cocriş Doiniţa – Nela ce urmează să fie validată în funcţia de consilier 
local. Lipsesc motivat: dl. Vîrvara, dl. Mocanu, dl. Monacu, dl. Barbă, dl. Ungurian şi  dl.  Ciobanu 
– Timofi.   

La  şedintă  participă:  dl.  Primar  Ion  Lungu,  dl.  Secretar  Ioan  Ciutac,  directorii:  d-na. 
Elisabeta Văideanu, dl. Mihai Hostiuc, d-na. Violeta Bujorean – şef Serviciul acte admistrative, 
relaţii  publice,  circulaţia  şi  păstrarea  documentelor,  dl.  Paul  Iftimie  – şef  Serviciul  contencios 
administrativ, juridic, d-na Mirela – Rodica Sofian – Nicoară – şef Biroul buget, d-na.Viziteu Irinel 
– Otilia – şef Serviciul fiscalitate persoane fizice, d-na. Viorica Nicolescu – şef Serviciul fiscalitate 
persoane juridice şi d-na. Ileana Amariei – şef Serviciul autorizare corp control comercial.

Din  partea  mass-media  participă:  dl.  Cosmin  Romenga  -  Monitorul  de  Suceava,  dl. 
Valentin Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv;

Dl Girigan  felicită pe cei prezenţi  pentru trecerea în noul an, prezintă ordinea de zi a 
şedinţei şi o supune la vot:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  încetării  mandatului  de consilier  local  al  d-lui. 
Donţu Ovidiu – Liviu şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul 
Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei. Cocriş Doiniţa 
–  Nela  în  Consiliul  Local  al  municipiului  Suceava  -  iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava;

3. Proiect  de  hotărâre  de  modificare  a  prevederilor  art.  4  pct.  2  din  cadrul  HCL  nr. 
120/21.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4. Proiect  de  hotărâre  de  modificare  a  HCL  nr.  276/25.11.2010  pentru  aprobarea 
Regulamentului  privind  stabilirea  şi  modalitatea  de  încasare  a  taxei  de  ecologizare  în 
municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.  224/19.12.2012  privind  stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Harşovschi solicită ca votul să fie întrerupt şi propune retragerea punctului 5, iar apoi 
ordinea de zi să fie supusă votului, motivat de faptul că  taxele şi impozitele nu pot fi majorate în 
municipiul Suceava, Comisia economică a avizat negativ acest punct de pe ordinea de zi, asupra 
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acestei  propuneri  se  poate  hotărî  după  intrarea  în  vigoare  a  Ordonanţei  Guvernului  privind 
reglementarea unor măsuri financiar - fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale prin care se 
va da posibilitatea autorităţilor locale să menţină sau să diminueze taxele şi impozitele locale, 
după  care  acest  proiect  de  hotărâre  să  fie  supus  dezbaterii  într-o  şedinţă  extraordinară  a 
Consiliului Local al municipiului Suceava. 

Dl Secretar precizează că ordinea de zi a şedinţei trebuie supusă la vot, iar apoi iniţiatorul 
îşi poate retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, sau poate fi amânat, aprobat sau respins 
prin votul Consiliului Local al municipiului Suceava. 

Dl Vornicu  precizează că grupul consilierilor USL are formulată aceeaşi propunere de 
amânare a punctelor 4 şi 5 de pe ordinea de zi,  acestea urmând să fie discutate după apariţia 
Ordonanţei Guvernului, într-o şedinţă  extraordinară a Consiliului Local în data de 10 ianuarie 
2013 ora 14.          

Dl Primar menţionează că a purtat discuţii cu ambele grupuri politice din Consiliul Local 
al  municipiului  Suceava,  respectiv  PDL şi  USL şi  este  de acord cu propunerea formulată,  va 
retrage  aceste  puncte  de pe ordinea  de zi,  taxele  şi  impozitele  urmând a fi  supuse dezbaterii 
imediat  după intrarea  în  vigoare  a  Ordonanţei  Guvernului  privind  reglementarea  unor  măsuri 
financiar - fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale.

Se supune la vot ordinea de zi iniţială:

VOT: DA – 16

Ordinea de zi iniţială a fost aprobată.

Dl Girigan – prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi supune la vot:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  a  deficitelor  secţiunilor  de 
funcţionare şi dezvoltare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar 2012 şi a utilizării, în cursul anului 2013, a excedentului bugetului local rămas în 
sumă de 50.087,94 lei - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 
VOT : DA – 16
      
Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local 
al d-lui. Donţu Ovidiu – Liviu şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în 
Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 16
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Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei. 
Cocriş  Doiniţa  –  Nela  în  Consiliul  Local  al  municipiului  Suceava  -  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Dl Roibu  în  calitate  de  preşedinte  al  Comisiei  de validare  dă  citire  procesului  verbal 
referitor la validarea mandatului de consilier local al d-nei. Cocriş Doiniţa – Nela.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 16
 Hotărârea a fost adoptată.

Dl Girigan o invită pe d-na. Cocriş să depună jurământul.

D-na. Cocriş Doiniţa – Nela depune jurământul în faţa Consiliului Local al municipiului 
Suceava.

Sunt prezenţi 17 consilieri locali.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre de modificare a prevederilor art. 4 pct. 2 din cadrul HCL 
nr. 120/21.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
VOT: DA – 17
Hotărârea a fost adoptată.

Dl Primar retrage punctele 4 şi 5 de pe ordinea de zi a şedinţei.

Ordinea de zi suplimentară 

PUNCTUL  1  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  a  deficitelor 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar 2012 şi a utilizării, în cursul anului 2013, a excedentului bugetului local  
rămas în sumă de 50.087,94 lei - 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 – 17
Hotărârea a fost adoptată.

Dl Girigan  supune la vot propunerea ca şedinţa extraordinară să aibă loc în data de 10 
ianuarie 2013 la ora 14.

VOT: DA – 17
Propunerea a fost aprobată.

Dl  Girigan  declară  închise  lucrările  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al 
municipiului Suceava din data de 8 ianuarie 2013 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            SECRETAR MUNICIPIU
             EUGEN GIRIGAN                                                                             Jr. IOAN CIUTAC

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                       ÎNTOCMIT          
               GRĂMADĂ ANCUŢA   
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