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MUNICIPIUL SUCEAVA 

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA  

    
 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 25 SEPTEMBRIE 2014  
 

 Dl Harșovschi, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 

1.897/19.09.2014, pentru data de 25.09.2014, ora 14.00
 
în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 18 consilieri locali din numărul total de 23 

de consilieri în funcţie. Lipsesc:  dl. Ciobanu – Timofi și dl. Cîrlan. Întârzie dl. Onofrei – 

Răileanu, dl. Seredenciuc și dl. Tătăranu. 

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

Elisabeta Văideanu, dl. Gelu Greceanu, dl. Florin Cerlincă, d-na. Violeta Bujorean – şef Serviciul 

acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, Paul Iftimie – şef 

Serviciul contencios administrativ, juridic, d-na. Carmen Croduș – şef Serviciul contabilitate, d-

na. Mirela Dziubinschi – şef Serviciul resurse umane și d-na Mirela Sofian – şef Birou buget.   

Din partea mass-media participă reprezentanţi ai presei scrise şi ai televiziunilor locale. 

    
 Dl Harşovschi prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot: 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 31.07.2014, 

14.08.2014, 18.08.2014, 21.08.2014, 26.08.2014, 05.09.2014; 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Ciobanu - Timofi 

Adrian şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al 

municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

3.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei. Enea Liviana  în 

Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind  schimbarea din funcţia de Viceprimar al municipiului Suceava a 

d-lui. Gavril Vîrvara – iniţiatori: dl. Barbă Niculai, dl. Ciobanu – Timofi Adrian, dl. Cîrlan 

Liviu, dl. Creţu Cristinel, dl. Doroftei Ovidiu, dl. Harşovschi Lucian, dl. Mocanu Vasile, dl. 

Monacu Vasile, dl. Onofrei – Răileanu Gheorghe,  dl. Păduraru Andrei – George, dl. Roibu 

Marcel – Dan, dl. Prorociuc Daniel, dl. Seredenciuc Viorel, dl. Tătăranu Costel şi dl. 

Ungurian Daniel – repus pe ordinea de zi la solicitarea d-lui. Doroftei Ovidiu şi d-lui. 

Harşovschi Lucian prin Adresa înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub 

nr. 203/12.09.2014; 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Suceava - iniţiatori: dl. 

Barbă Niculai, dl. Ciobanu – Timofi Adrian, dl. Cîrlan Liviu, dl. Creţu Cristinel, dl. Doroftei 

Ovidiu, dl. Harşovschi Lucian, dl. Mocanu Vasile, dl. Monacu Vasile, dl. Onofrei – Răileanu 

Gheorghe, dl. Păduraru Andrei – George, dl. Roibu Marcel – Dan, dl. Prorociuc Daniel, dl. 

Seredenciuc Viorel, dl. Tătăranu Costel şi dl. Ungurian Daniel – repus pe ordinea de zi la 

solicitarea d-lui. Doroftei Ovidiu şi d-lui. Harşovschi Lucian prin Adresa înregistrată la 

Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 203/12.09.2014; 
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6. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi nominalizarea unor consilieri locali din 

cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 

„A.C.E.T” S.A. Suceava - iniţiatori dl. Doroftei Ovidiu şi dl. Harşovschi Lucian – repus pe 

ordinea de zi la solicitarea d-lui. Doroftei Ovidiu şi d-lui. Harşovschi Lucian prin Adresa 

înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 203/12.09.2014; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la  S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava  - iniţiatori dl. 

Doroftei Ovidiu şi dl. Harşovschi Lucian  – repus pe ordinea de zi la solicitarea d-lui. 

Doroftei Ovidiu şi d-lui. Harşovschi Lucian prin Adresa înregistrată la Consiliul Local al 

municipiului Suceava sub nr. 203/12.09.2014; 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul 

2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului 

Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Alianţa Sindicatelor din 

Învăţământ Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului 

Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului 

Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei 

centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat” – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Proiectare şi execuţie campus şcolar la 

Liceul cu Program Sportiv Suceava”, cod SMS 52313 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului 

Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Proiectare şi execuţie 

campus şcolar la Liceul cu Program Sportiv Suceava”, cod SMS 52313 – iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 13 din Regulamentul de vânzare a locuinţelor 

construite prin ANL, modificarea art. 2.2 şi abrogarea art. 4.2 din Contractul de vânzare - 

cumpărare cu plata integrală, modificarea art. 2.2 şi abrogarea art. 4.2 din Contractul de 

vânzare - cumpărare cu credit ipotecar, precum şi modificarea promisiunii de vânzare, 

aprobate prin HCL nr. 335/19.12.2013 şi aprobarea contractului cadru de vânzare – 

cumpărare cu plata în rate  - iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

17. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Suceava şi Direcţia Municipală de Evidenţă a 

Persoanelor Suceava  - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 9177/15.09.2014 înregistrată la Primăria municipiului 

Suceava sub nr. 25.006/16.09.2014; 

19. Diverse. 

  

VOT: DA – 18 

                         

 Ordinea de zi a fost aprobată. 
 

 Dl Harşovschi prezintă ordinea de zi suplimentară şi o supune la vot: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și 

refuncționalizare sală de sport la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Județul 

Suceava”, cod SMS 53082 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul 

proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului 

„Extindere, modernizare și refuncționalizare sală de sport la Colegiul Național „Ștefan 

cel Mare” Suceava, Județul Suceava”, cod SMS 53082 - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

3. Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 9.513/22.09.2014 înregistrată la Consiliul Local al 

municipiului Suceava sub nr. 211/22.09.2014;   

 

VOT: DA – 18 

                         

 Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. 
 

 A venit dl. Tătăranu - sunt prezenţi 19 consilieri locali.  
 

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 

31.07.2014, 14.08.2014, 18.08.2014, 21.08.2014, 26.08.2014, 05.09.2014; 

 

 Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale. 

 

 Se supun la vot procesele verbale:  

VOT: DA –  18 

 ABȚ - 1    
 

Procesele verbale au fost aprobate. 

 

 

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. 

Ciobanu - Timofi Adrian şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în 

Consiliul Local al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

 Dl Primar anunță oficial că începând cu data de luni 22 septembrie 2014 s-a declarat 

independent potrivit OG nr. 55/2014, din dorința de lucra pentru Suceava și pentru suceveni. 

Asigură o bună colaborare cu toate grupurile de consilieri și își dorește ca deciziile în ceea ce 

privește municipalitatea să fie luate de cei aleși pentru a conduce municipalitatea, respectiv 

consilierii locali, primarul și viceprimarii.     

 Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 Dl Girigan propune ca dl. Ciobanu – Timofi să fie invitat la ședința viitoare, iar această 

hotărâre să fie luată în prezența sa.   

 



4 

 

 

 

  

 

 Dl Secretar menționează că în situația în care proiectul de hotărâre va fi respins îl va 

invita pe dl. Ciobanu – Timofi să participe la următoarea ședință, însă dacă proiectul de hotărâre 

va fi aprobat, dl. Ciobanu – Timofi nu va mai fi invitat deoarece nu mai are calitatea de consilier 

local. 

 

 Dl Harşovschi precizează că demisia este un act unilateral, procedura nouă și OG nr. 

55/2014 prevede clar faptul că demisia se dă în fața Secretarului municipiului Suceava. În 

calitate de președinte de ședință a participat la depunerea demisiei de către dl. Ciobanu – Timofi, 

un act unilateral de voință care nu poate fi supus discuției Consiliului Local. Demisia reprezintă 

opțiunea fiecăruia fără să necesite motivare. „Înțelegem jocurile politice cu transferuri, fără 

transferuri și fel de fel de strategii pentru a păstra un scaun de viceprimar, dar v-aș aduce aminte 

chiar dacă ați fost 12 consilieri în USL de fiecare dată când ați validat un consilier local, 

consilierii PDL au votat în unanimitate pentru validare și luare act despre încetarea unui mandat 

de consilier local fie prin demisie, fie prin alegerea în altă funcție, fie datorită problemelor cu 

justiția. Și d-na Cocriș a fost validată, iar fără votul consilierilor PDL, validarea trebuia să mai 

dureze încă 30 de zile, pentru că atunci nu a fost un cvorum a fost validată chiar pe o ședință 

extraordinară, chiar și dl Prorociuc a fost validat în unanimitate cu cei prezenți. De ce să folosim 

acum fel de fel de tertipuri și a ne ascunde în spatele unui joc politic. Cred că toate trebuie să 

aibă o limită în Consiliul Local și să nu văduvim Consiliul Local de un membru nou care 

urmează pe lista consilierilor PDL, d-na. Enea Liviana prezentă aici în sală, și ea a luat voturi 

exact ca și dumneavoastră. Am înțeles sunt jocuri politice dar cetățenii trebuie să primeze, să nu 

văduvim Consiliul Local de un membru și a păți cum s-a întâmplat la Rădăuți unde patru luni de 

zile un consilier nu a fost validat din diferite variante fie a primarului, fie a altor colegi din 

consiliul local s-au făcut jocuri. De aceea fac un apel la dumneavoastră și în special la d-na. 

consilier Cocriș care a fost validată, la dl. Prorociuc care a fost validat în acest mandat cu 

unanimitatea celor prezenți să luați act de demisia d-lui. Ciobanu – Timofi Adrian și să validăm 

următorul consilier local. După vom vedea ce este de făcut, pentru a încerca fel de fel de lucruri 

să păstrați un anumit om sau o anumită funcție. Dar repet, este un act unilateral, o demisie, dl. 

Secretar este prezent aici și acea demisie s-a dat de față cu dumnealui, s-a stat de vorbă, așa cum 

alți colegi de aici au fost și au depus la Secretarul municipiului Suceava act că pleacă dintr-un 

partid în altul sau că pleacă independenți, haideți să-i chestionăm pe toți să-i luăm la întrebări, 

oamenii răspund de ceea ce fac. Încă o dată fac apel la dumneavoastră să nu intrați în această 

mocirlă politică și să validăm colegii de consiliu local care urmează”. 

 

 Dl Girigan consideră că propunerea sa a fost înțeleasă greșit, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și ale Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Suceava, orice consilier chiar dacă 

și-a depus demisia poate participa la ședința în care este proiect de hotărâre privind validarea 

demisiei lui și poate renunța în timpul ședinței. Validarea unui consilier local se face cu votul 

majorității celor prezenți nu cu majotritatea celor în funcție, dacă a fost cvorum la ședința 

respectiv, d-na Cocriș putea fi validată și fără votul consilierilor PDL. Validarea consilierilor 

locali PDL de la constituirea Consiliului Local s-a realizat prin votul celorlalți consilieri și 

reciproc.       

 

 Dl Harşovschi „PDL a fost alături de suceveni și a dat votul pentru fiecare consilier care 

urma pe listă, de ce să intrăm în această mocirlă politică și să modificăm un lucru care este de 

drept al unui om și a sucevenilor”., 

 

 Dl Arămescu propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru a desemna 23 de 

viceprimari sau  schimbarea denumirii de consilier local în cea de viceprimar.  
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 Dl Roibu întreabă dacă din punct de vedere al legalității este necesară prezența celui 

despre care se discută. 

 

 Dl Secretar precizează că dl Ciobanu – Timofi a prezentat demisia scrisă, a fost 

înregistrată la registratura Consiliului Local, s-a făcut proiectul de hotărâre iar Consiliul Local 

hotărăşte. Dl Ciobanu – Timofi a fost invitat la şedinţă în calitatea sa de consilier local, însă nu 

este obligat portivit legii să și participe. Dl Ciobanu – Timofi este consilier local şi poate renunţa 

la demisie până în momentul aprobării hotărârii. 

 

 Dl Harşovschi solicită o pauză pentru consultări de trei minute. 

 

 A venit dl. Seredenciuc - sunt prezenţi 20 de consilieri locali.  
 

 Se supune la vot propunerea: 

 S-a greșit, se reia votul: 

 VOT: DA – 9 

                       NU – 4 

                      ABȚ -7 

 Propunerea nu a trecut, ședința continuă. 
 

 Dl Girigan precizează că o hotărâre în acest sens poate fi luată însă consideră că cel mai 

potrivit ar fi să se realizeze în prezența d-lui. Ciobanu – Timofi.  

 

 Dl Harşovschi întreabă dacă dl. Ciobanu – Timofi a fost chemat la ședință. 

 

 Dl Secretar precizează că l-a invitat pe dl. Ciobanu – Timofi la ședință în calitatea sa de 

consilier local.     

 

  Dl Harşovschi întreabă dacă demisia a fost dată în prezența d-lui. Secretar. 

 

   Dl Secretar precizează că demisia a fost dată în fața sa.   

 

 Dl Barbă întreabă grupul consilierilor PSD dacă mai știu un caz în care un consilier a 

fost obligat să vină în ședința de consiliul local, dacă este vreun caz de demisie dată și 

neaprobată și dacă au puterea să recunoască că această declarație și acest demers este parte a 

unui ieftin joc politic.   

 

  A venit dl. Onofrei - Răileanu - sunt prezenţi 21 consilieri locali.  
 

  Dl Harşovschi precizează că în Consiliul Local se ia act de decizia d-lui. Ciobanu – 

Timofi de a demisiona, dacă până acum se putea specula că s-a adus o hârtie și a fost înregistrată, 

mai mult pe această nouă ordonanță demisia a fost scrisă în fața d-lui. Secretar al municipiului 

Suceava. Să găsești fel de fel de tertirpuri și să nu validezi un consilier care a fost votat 

următorul pe listă, și să văduvești Consiliul Local să lucreze în deplinătatea lui cu cei 23 de 

consilieri locali este un lucru care nu s-a mai întâmplat în Consiliul Local în două mandate. 

Partidul Democrat Liberal a votat alături de ceilalți colegi când s-au validat membri, legea 

prevede clar că invalidarea se produce doar dacă s-au constatat anumite nereguli, în rest un 

consilier local trebuie validat, mai mult de atât în instanța de contencios administrativ se 

pronunță în 30 de zile. „Haideți să nu facem un abuz, validați așa cum este normal un coleg nou 

în Consiliul Local și după vom vedea ce mai este de făcut”. 
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 Dl Tătăranu consideră că dl. Ciobanu – Timofi ar fi trebuit să fie prezent la ședință și 

întreabă dacă și-a exprimat o altă opinie politică în baza OG nr. 55/2014. 

 

 Dl Secretar precizează că dl Ciobanu – Timofi nu și-a exprimat o altă opinie politică 

potrivit OG nr. 55/2014, acesta a fost convocat telefonic aducându-i-se la cunoștință să predea și 

tableta.    

 

  Dl Barbă consideră că „sunt îndeplinite condițiile pentru ca dl. consilier Ciobanu - 

Timofi să-și exercite dreptul de a demisiona din Consiliul Local al municipiului Suceava, orice 

alt demers făcut împotriva cererii dumnealui de a demisiona din Consiliul Local este un abuz, a 

încerca să-i solicitați să vină în Consiliul Local este parte a unui joc ieftin, iar nevalidarea 

demisiei dumnealui este un abuz”. 

 

  Dl Roibu întreabă cum s-a procedat în cazul demisiei d-lui Rusu și validării d-lui 

Prorociuc.  

 

 Dl Secretar precizează că lucrările ședinței sunt conduse de președintele de ședință, iar 

hotărârea este luată de Consiliul Local, în cazul demisiei d-lui Rusu și validării d-lui Prorociuc s-

a procedat legal și susține să se procedeze legal și în acest caz.    

            

  Dl Roibu consideră că dacă Legea nr. 215/2001 nu menționează acest aspect, discuțiile 

sunt inutile.  

  

 Dl Secretar precizează că proiectul de hotărâre trebuie supus la vot și rezultatul votului 

consemnat. 

 

 Dl Harşovschi solicită să se respecte legile, regulamentul și moralitatea și face apel la d-

na. Cocriș care a fost validată într-o ședință extraordinară care a avut voturile tuturor consilierilor 

locali, fără nicio interdicție pentru că a fost următorul consilier pe lista aleșilor PSD. Și în acest 

caz pe lista votată a Partidului Democral Liberal urmează d-na. consilier Enea Liviana, invitată 

de dl. Secretar potrivit procedurii, proiectele trebuie votate în consecință și validate.  

 

  Dl Arămescu subscrie la cele precizate de dl. Girigan, consideră că solicitarea de 

participare la ședință este îndreptățită deoarece dl. consilier Ciobanu – Timofi are și alte 

alternative.     

 

 Dl Harşovschi precizează că în această situație fiecare consilier local care a avut altă 

opțiune politică potrivit OG nr. 55/2014 trebuie să-și motiveze alegerea.  

 

 Dl Monacu solicită ca proiectele de hotărâre să fie supuse votului Consiliului Local, 

sucevenii și-au trimis aleșii în Consiliul Local pentru a rezolva problemele care apar pe parcurs 

în comunitate. 

 

  Dl Harşovschi - „sperăm să nu avem o listă a rușinii după această ședință, o listă a 

rușinii a celor care nu respectă votul sucevenilor”. 

 

 Dl Barbă - „atrag atenția că în cazul nevalidării demisiei d-lui. Ciobanu – Timofi aduceți 

prejudicii atât paridului, dar în special persoanei și mă refer la d-na. Enea Liviana”. 
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 Dl Secretar precizează că pentru acest proiect de hotărâre se votează cu vot deschis.  

 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 10 

           ABȚ -11 

                

Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

  Dl Harşovschi - „pentru prima dată în ultimele două madate s-a întâmplat un lucru 

extraordinar, ați văduvit sucevenii de un consilier local și de un consiliu complet așa cum l-au 

trimis ei aici, dacă așa considerați dumneavoastră  pentru a păstra un scaun să vă abțineți este  

extraordinar, a fost decizia dumneavoastră sper să puteți trăi cu ea în continuare”. 

 

  Dl Secretar sugerează în acest caz ca proiectul de hotărâre de la Punctul 3 să fie retras de 

pe ordinea de zi. 

 

  Dl Primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind validarea 

mandatului de consilier local al d-nei. Enea Liviana în Consiliul Local al municipiului 

Suceava.   
 

  Dl Barbă întreabă cum poate să acționeze o persoană căreia i s-a prejudicat dreptul de a 

fi consilier local.  

 

  Dl Secretar precizează, potrivit art. 8 alin.1 din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Local al municipiului Suceava că: „Hotărârea de validare sau invalidare 

a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 

5 zile de la adoptare, sau în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare”, hotărârea ți va fi 

comunicată d-lui. Ciobanu – Timofi iar dumnealui poate să o atace.  

 

  Dl Harşovschi solicită o pauză pentru consultări.   

 

 Se supune la vot propunerea:  

 VOT: DA – 14 

                       ABȚ -7 

  Propunerea a trecut. 

  Pauză. 

  Se reiau lucrările ședinței.  
 

  Dl Viceprimar Doroftei nu este în sală – sunt prezenți 20 de consilieri locali.   
 

  Dl Seredenciuc - „ceea ce s-a întâmplat astăzi este foarte grav, artificial a fost redus 

numărul consilierilor municipiului Suceava de la 23 la 22, iar cei care sunt afectați sunt consilierii 

Partidului Democral Liberal pentru că sunt împiedicați să aibă numărul de consilieri pe care l-au 

câștigat în alegeri excepând ordonanța care dădea dreptul oricăruia să facă o opțiune, dar cei care 

au făcut opțiunea pentru PDL și care au rămas în PDL, în momentul de față sunt împiedicați să-ți 

exercite dreptul de vot, să voteze proiectele de hotărâre așa cum le dă voie legea, de aceea 

consilierii ACL au hotărât să părăsească sala”. 
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  Părăsesc lucrările ședinței: dl. Harșovschi, dl. Seredenciuc, dl. Onofrei – Răileanu, 

dl. Monacu, dl. Barbă, dl Tătăranu, dl. Crețu, dl. Prorociuc și dl. Roibu. 
 

  În sala mai sunt prezenți 11 consilieri locali: d-na. Cocriș, dl. Viceprimar Vîrvara, 

dl. Brădățan, dl. Grosar, dl. Girigan, dl. Sfeclă, dl. Arămescu, dl. Ungurian, dl. Păduraru, 

dl. Mocanu și dl. Vornicu. 
 

  Dl Secretar precizează că se va aștepta 15 minute deoarece nu poate declara ședința 

nestatutară până nu află poziția d-lui. Viceprimar Doroftei întrucât acesta nu s-a mai întors din 

pauză și nu a declarat că părăsește lucrările ședinței.  

 

  Dl Primar precizează că va convoca o ședință extraordinară marți 30 septembrie 2014 

ora 10,00. 

 

  Dl Secretar aduce la cunoștință că a fost informat telefonic de dl. Viceprimar Doroftei că 

a părăsit lucrările ședinței. Declară ședința nestatutară, conform Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Local al municipiului Suceava nu este întrunit cvorumul pentru a 

continua această ședință.  

 

   Dl Secretar declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 25 septembrie 2014 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru 

participare.    

   

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      SECRETAR MUNICIPIU 

              LUCIAN HARȘOVSCHI                                                                Jr. IOAN CIUTAC                                                                                                                      

                                                                                                                          

 
 

 
                                                                                                                                                                                                        
                                                      ÎNTOCMIT                                                                                                                                                                                                                  

                                                                             ANCUŢA GRĂMADĂ    


