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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 3 martie 2014  
 

 Dl Harşovschi, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în conformitate cu prevederile art. 39 

alin. 2 din Legea nr. 215/2001 de o treime din numărul consilierilor locali, respectiv domnii: 

Niculai Barbă, Silviu – Cristinel Creţu, Lucian Harşovschi, Vasile Monacu, Gheroghe Onofrei – 

Răileanu, Viorel Seredenciuc, Costel Tătăranu şi Daniel Ungurian pentru data de 03.03.2014, ora 

12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că sunt 

prezenţi 9 consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcţie. Lipsesc domnii: 

Adrian Arămescu, Tiberius – Marius Brădăţan, Liviu Cîrlan, Doiniţa – Nela Cocriş, Ovidiu 

Doroftei, Eugen Girigan, Alexandru – Cornel Grosar, Vasile Mocanu, Andrei – George 

Păduraru, Daniel Prorociuc, Marcel – Dan Roibu, Geniloni Sfeclă, Gavril Vîrvara şi Corneliu 

Vornicu.     

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, d-na. Violeta 

Bujorean – şef Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, 

dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios administrativ, juridic şi d-na. Mirela Sofian – Nicoară – 

şef Birou buget.   

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. 

Valentin Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv şi reprezentanţi ai televiziunilor locale; 

 

Dl Harşovschi precizează că a convocat această şedinţă pentru a debloca situaţia din 

sportul sucevean. Dl. Primar Ion Lungu a inclus acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi a 

şedinţei ordinare de joi 27 februarie 2014, acesta fiind repus în discuţie şi în această şedinţă 

extraordinară pentru a găsi soluţii pentru sportivi şi pentru cei care iubesc sportul. „Am purtat 

discuţii cu reprezentanţi din partea PNL, PSD şi PPDD şi am făcut apel la înţelegere, am fost 

dispuşi să negociem chiar dacă dumnealor nu pot să-şi convoace azi toţi 12 consilieri pentru a-şi 

impune punctul de vedere şi interesele”. O asemenea situaţie nu s-a mai întâmplat în ultimii şase 

ani în Consiliul Local al municipiului Suceava ca un anumit grup, respectiv USL – ul să nu 

participe la o şedinţă pentru că nu pot să-şi strângă majoritatea şi un cvorum pentru a vota aşa 

cum doresc ei. Nu sunt deschişi la dialog şi din păcate sportul sucevean are de suferit. Vom mai 

convoca şedinţe de câte ori vom putea, dar trebuie să găsim sprijin din partea celorlalţi consilieri 

locali şi fac apel la mass media să ne sprijine în acest demers, grupul consilierilor PDL este dispus 

la discuţii cu celelalte grupuri pentru a găsi soluţia de compromis astfel încât sportivii să 

beneficieze de această finanţare nerambursabilă cât mai repede. În aceste condiţii licitaţia va 

putea fi făcută abia în mai, iunie, spre jumătatea anului când multe echipe pot fi retrogradate sau 

nu vor mai avea nevoie atât de mare de bani ca acum. „Punctul de vedere al consilierilor PDL este 

acelaşi, respectiv deschişi la dialog, chiar dacă dumnealor nu vor putea să strângă cele 12 voturi 

pentru a trece acest proiect de buget pe fonduri nerambursabile, noi vom fi prezenţi alături de ei, 

dar trebuie să găsim o soluţie în aşa fel încât toate sporturile să fie reprezentate pentru a avea 

performanţă în mai multe domenii”. Mulţumeşte celor prezenţi că au dat curs invitaţiei şi 
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precizează că a convocat această şedinţă extraordinară a Consiliului Local la aceeaşi oră la care dl 

Primar a convocat încă de joi o şedinţă de lucru cu consilierii locali pe tema Termica, tocmai 

pentru a evita o astfel de situaţie, respectiv să nu se întrunească cvorumul necesar pentru 

deblocarea acestui proiect în contextul în care finanţarea sportului sucevean este esenţială.                 

 

Dl Barbă precizează că este regretabil ceea ce se întâmplă şi propune ca în condiţiile în 

care această atitudine continuă, trebuie găsită o soluţie pentru a preîntâmpina astfel de manifestări 

ale consilierilor USL. Întreabă pe dl. Primar dacă cei doi viceprimari sunt prezenţi la serviciu. 

Lipsa de la această şedinţă a viceprimarilor care sunt şi consilieri locali este regretabilă şi de 

neînţeles. „Am încercat să avem o discuţie în cadrul Comisiei de sport, nu am reuşit deşi în mod 

normal dl. Vornicu ar fi trebuit să convoace şedinţa Comisiei de sport, nu este; dl Cornel Grosaru 

care bănuiesc că doreşte să obţină ceva fonduri pentru cultură şi pentru învăţământ nu este astăzi 

aici. În aceste condiţii domnule Primar, dacă domnii viceprimari nu sunt la serviciu, vă rog să 

prezentaţi public absenţa lor nemotivată de astăzi şi dacă acest lucru va continua cer demisia 

viceprimarilor Vîrvara şi Doroftei precum şi a membrilor Comisiei de sport. De asemenea poate 

există instituţii ale statului care să se autosesizeze cu privire la ce s-a întâmplat în ultima perioadă 

la echipa de handbal, eu am toate temerile să cred că problemele de la echipa de handbal nu sunt 

întâmplătoare şi mă gândesc aşa cum evoluează lucrurile ar putea fi vorba de interese pentru 

desfiinţarea echipei de handbal şi a handbalului în Suceava”.           

 

Dl Harşovschi „vorbim de toate sporturile în general, handbalul este foarte afectat pentru 

că au fost făcute acele amendamente, suntem 9 consilieri, totuşi nu schimbă nimic, era nevoie de 

de 12, în Consiliul Local 10 sunt ai PDL şi 13 ai USL – ului care continuă această cacealma – 6 

PSD, 6 PNL şi 1 PPDD”. 

 

Dl Monacu adresează rugămintea consilierilor USL să încerce să înţeleagă că orice 

problemă se poate rezolva pe calea negocierilor şi a discuţiilor, însă a abandona acest fapt nu este 

democratic, dialogul este singura cale de rezolvare a problemelor.        

 

Dl Harşovschi „această şedinţă a fost convocată pe calea dialogului, am purtat telefonic 

discuţii cu lideri ai acestor grupuri de consilieri şi le-am întins o mână în sensul deblocării 

sportului sucevean prin aprobarea unui proiect de hotărâre, fie cel prezentat azi, fie cu completări 

şi amendamente. M-am lovit de răspunsul, „nu suntem toţi 12, când vom fi toţi 12 să ne impunem 

noi punctul de vedere vom face această şedinţă”. Din nefericire, se pare că s-au ţinut de cuvânt şi 

astăzi nu avem un buget pentru sport. Domnule Primar noi venim la sala 24 pentru a discuta pe 

problema Termica, sperăm ca măcar acolo să fie consilieri de la USL sau vom constata că au fugit 

cu totul. Constat că nu este cvorum şi şedinţa este nestatutară”.    

 

  

  Dl Harşovschi declară închise lucrările şedinţei extrordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 3 martie 2014 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    
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