ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA
PROCES VERBAL
încheiat astăzi 30 iunie 2008
Dl. Barbă – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr.
1.970/27.06.2008, pentru data de 30.06.2008, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 23 de consilieri locali din numărul total de 23 de
consilieri în funcţie.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, dl. director Mihail
Jitariuc, d-na. Violeta Bujorean – Şef Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi
păstrarea documentelor, d-na.Cerasela Prelipcean - Şef Serviciul urbanism, dl. Paul Iftimie – Şef
Serviciul contencios administrativ, juridic, şi dl. Mihai Hanceriuc – Şef Serviciul asociaţii de
prorietari.
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin
Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope - Obiectiv;
Dl. Barbă - prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:
1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate - iniţiator Primarul municipiului Suceava
VOT : DA - 23
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Barbă consideră că acest proiect de hotărâre trebuie să se voteze pe articole dat fiind că
potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local este un proiect de hotărâre
cu conţinut multiplu.
Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre este atipic dat fiind faptul că potrivit Legii
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava nici un proiect de hotărâre nu poate fi supus
dezabaterii în lipsa avizului Comisiilor de specialitate.
ART. 1
Dl Barbă propune aprobarea numărului de 5 Comisii de specialitate.
VOT: DA – 23
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Propunerea a fost aprobată.
Dl Barbă sugerează partidelor politice să facă propuneri pentru titulatura Comisiilor de
specialitate şi prezintă propunerile grupului de consilieri locali ai PDL, respectiv:
1. Comisia amenajarea teritoriului şi urbanism;
2. Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară;
3. Comisia servicii publice;
4. Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, protecţia mediului, familie, cultură, culte şi protecţie
socială;
5. Comisia turism, tineret şi sport.
Dl Iordache propune două amendamente, respectiv :
- includerea protecţiei mediului la Comisia amenajarea teritoriului şi urbanism date fiind
elementele aflate în strânsă concordanţă cu cele două domenii.
- includerea domeniului sănătate în cadrul Comisiei turism, tineret şi sport motivat de
complexitatea domeniilor incluse în cadrul Comisiei nr. 4.
Dl Vornicu propune un amendament respectiv includerea domeniilor cultura, culte în cadrul
Comisiei turism, tineret şi sport şi consideră oportună prima propunere a d-lui Iordache.
Se supune la vot primul amendament al d-lui Iordache, respectiv includerea protecţiei
mediului la Comisia amenajarea teritoriului şi urbanism :
VOT : DA – 20
NU – 3
Amendamentul a trecut, Comisia nr. 1 va avea următoarea titulatură : Comisia
amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului.
Se supune la vot titulatura Comisiei nr. 2, respectiv Comisia economico – financiară,
juridică, disciplinară :
VOT : DA – 22
NU – 1
Se supune la vot titulatura Comisiei nr. 3, respectiv Comisia servicii publice :
VOT : DA – 23
Se supune la vot al doilea amendament al d-lui Iordache, respectiv includerea domeniului
sănătate în cadrul Comisiei turism, tineret şi sport :
VOT : DA – 7
NU – 16
Amendamentul nu a trecut.
Se supune la vot amendamentul d-lui Vornicu, respectiv includerea domeniilor cultură, culte
în cadrul Comisiei turism, tineret şi sport :
VOT : DA – 7
NU – 16
Amendamentul nu a trecut.
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Se supune la vot titulatura Comisiei nr. 4, respectiv Comisia învăţământ, relaţii externe,
sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială:
VOT : DA – 22
NU – 1
Se supune la vot titulatura Comisiei nr. 5, respectiv Comisia turism, tineret şi sport:
VOT : DA – 20
NU – 3

1.
2.
3.
4.
5.

Se supune la vot art. 1 :
VOT : DA – 21
NU – 2
Art.1 a fost aprobat, comisiile de specialitate sunt următoarele :
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului;
Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară;
Comisia servicii publice;
Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială;
Comisia turism, tineret şi sport.

ART. 2
1.
2.
3.
4.
5.

Dl Barbă prezintă propunerile grupului de consilieri locali ai PDL, respectiv:
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului –7 consilieri
Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară – 5 consilieri
Comisia servicii publice – 5 consilieri
Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială – 3
consilieri
Comisia turism, tineret şi sport – 3 consilieri.

Se supune la vot propunerea - Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului să fie
formată din 7 consilieri :
VOT : DA - 23
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot propunerea - Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară să fie formată
din 5 consilieri :
VOT : DA - 23
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot propunerea - Comisia servicii publice să fie formată din 5 consilieri :
VOT : DA - 23
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot propunerea - Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi
protecţie socială – 3 consilieri să fie formată din 3 consilieri :
VOT : DA - 23
Propunerea a fost aprobată.
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Se supune la vot propunerea - Comisia turism, tineret şi sport – 3 consilieri să fie formată din 3
consilieri :
VOT : DA - 23
Propunerea a fost aprobată.
ART. 3
Dl Barbă prezintă propunerile grupului de consilieri locali ai PDL raportat la ponderea
fiecărui partid politic, respectiv:
1. Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului –5 consilieri PDL, 1 consilier
PSD, 1 consilier PNL ;
2. Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară – 4 consilieri PDL, 1 consilier PSD ;
3. Comisia servicii publice – 4 consilieri PDL, 1 consilier PSD ;
4. Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială – 2
consilieri PDL, 1 consilier PSD ;
5. Comisia turism, tineret şi sport – 1 consilier PDL, 1 consilier PSD, 1 consilier PNL ;
Dl Iordache nu consideră oportun ca preşedintele de şedinţă să facă propuneri pentru reprezentarea
partidelor în Comisiile de specialitate, iar la procentul obţinut de PSD la Comisia de urbanism se obţine
1,52% rotunjirea se face în favoarea partidului şi propune - Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi
protecţia mediului să fie formată din 4 consilieri PDL, 2 consilieri PSD, 1 consilier PNL ;
Se supune la vot amendamentul formulat de dl Iordache, respectiv Comisia amenajarea teritoriului,
urbanism şi protecţia mediului să fie formată din 4 consilieri PDL, 2 consilieri PSD, 1 consilier PNL
VOT : DA – 6
NU – 16
ABŢ – 1
Amendamentul nu a trecut.
Se supun la vot propunerile d-lui Barbă, respectiv :
1. Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului să fie formată din 5
consilieri PDL, 1 consilier PSD, 1 consilier PNL :
VOT : DA – 17
NU – 4
ABŢ – 2
Propunerea a fost aprobată.
2. Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară să fie formată din 4 consilieri PDL, 1
consilier PSD ;
VOT : DA – 21
ABŢ – 2
Propunerea a fost aprobată.
3. Comisia servicii publice să fie formată din 4 consilieri PDL, 1 consilier PSD ;
VOT : DA – 21
ABŢ – 2
Propunerea a fost aprobată.
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4. Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială să fie
formată din 2 consilieri PDL, 1 consilier PSD :
VOT : DA – 21
ABŢ – 2
Propunerea a fost aprobată.
5. Comisia turism, tineret şi sport să fie formată din 1 consilier PDL, 1 consilier PSD, 1 consilier
PNL :
VOT : DA – 20
NU - 2
ABŢ – 1
Propunerea a fost aprobată.
Se supune la vot art. 3 în întregime :
VOT : DA – 19
NU - 3
ABŢ – 1
Art. 3 a fost aprobat.
Pauza 10 minute.
Se reiau lucrările şedinţei.
ART. 4
1. Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului.
Dl Barbă propune în numele PDL un amendament referitor la modalitatea de vot, respectiv, un
candidat propus să fie supus la vot de maxim 2 ori pentru aceeaşi comisie, iar dacă nu întruneşte numărul
minim de voturi, grupul de consilieri să facă o altă propunere.
Dl Iordache consideră că amendamentul formulat de dl Barbă este ilegal, iar în conformitate cu
prevederile art. 30 alin. 2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Suceava, « Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri … »
şi protestează public « faţă de modul cum doriţi să încălcaţi Regulamentul, mai presus de lege şi de acest
Regulament nu există nimeni în acest Consiliu, iar dvs ne cereţi iarăşi în numele democraţiei să votăm un
lucru care nu este înscris aici pentru că vor fi întrunite 16 voturi».
Dl Tărtăranu solicită să se dea dovadă de obiectivitate pentru ca aceste discuţii să fie evitate.
Dl Barbă precizează că propunerea formulată este legală, nominalizarea se face de către grupul de
consilieri, votarea se face de către Consiliul Local.
Dl Secretar precizează că nominalizările sunt făcute de partid, fiind obligatoriu ca fiecare partid sa-şi
nominalizeze reprezentanţii în comisii, dl Barbă a pus în discuţie procedura de vot şi nu nominalizările, dat
fiind faptul ca doar Consiliul Local poate stabili şi modifica procedura de vot.
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Se supune la vot propunerea formulată de dl Barbă în numele grupului de consilieri locali ai PDL,
respectiv, un candidat propus să fie supus la vot de maxim 2 ori pentru aceeaşi comisie, iar dacă nu
întruneşte numărul minim de voturi, grupul de consilieri să facă o altă propunere :
VOT : DA – 16
NU – 5
ABŢ – 2
Propunerea a fost aprobată.
Dl Barbă prezintă propunerile grupului consilierilor locali PDL pentru Comisia amenajarea
teritoriului, urbanism şi protecţia mediului :
- dl. Tătăranu Costel ;
- d-na. Săndulescu Monica Loredana ;
- dl. Drăgoi Daniel ;
- dl. Seredenciuc Viorel ;
- d-na. Petcu Aurelia.
Dl Iordache consideră că există incompatibilitate între funcţia de viceprimar, consilier local şi
membru într-o comisie de specialitate a Consiliului Local.
Dl Secretar precizează că potrivit prevederilor art. 57, alin.7 din Legea nr.215/2001, republicată pe
durata exercitării mandatului, viceprimarii îşi păstrează statutul de consilieri local, fără a beneficia de
indemnizaţia aferentă acestui statut.
Dl Iordache propune din partea grupului de consilieri PSD pe dl Iordache.
Dl Vornicu propune din partea grupului de consilieri PNL pe dl Mocanu.
Dl Secretar precizează că pentru a fi validat ca membru în Comisiile de specialitate, fiecare
propunere trebuie să întrunească minim 12 voturi.
Se votează secret propunerile făcute:
-

dl. Tătăranu Costel :
VOT : DA – 23
Propunerea a fost aprobată.
-

d-na. Săndulescu Monica Loredana :
VOT : DA – 21
ABŢ - 2
Propunerea a fost aprobată.
-

dl. Drăgoi Daniel :
VOT : DA – 23
Propunerea a fost aprobată.
-

dl. Seredenciuc Viorel :
VOT : DA – 22
ABŢ - 1
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Propunerea a fost aprobată.
-

d-na. Petcu Aurelia :
VOT : DA – 21
NU - 1
ABŢ - 1
Propunerea a fost aprobată.
-

dl. Iordache :
VOT : DA – 7
NU - 16
Propunerea nu a fost aprobată.
-

dl. Mocanu :
VOT : DA – 22
ABŢ - 1
Propunerea a fost aprobată.
Dl Barbă întreabă dacă grupul de consilieri PSD îşi menţine propunerea făcută.
Dl Iordache precizează că grupul de consilieri PSD îşi menţine propunerea făcută, respectiv dl
Iordache.
Se votează secret pentru a doua oară propunerea ca dl Iordache să facă parte din Comisia amenajarea
teritoriului, urbanism şi protecţia mendiului :
VOT : DA – 6
NU - 17
Propunerea nu a fost aprobată.
Dl Barbă sugerează grupului de consilieri PSD ca, potrivit amendamentului aprobat anterior să facă o
nouă propunere.
Dl Donţu atrage atenţia asupra faptului că se încalcă legea. « Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava prevede la art. 33 alin. 2 exact modalitatea în care se
fac nominalizările pentru Comisiile de specialitate, iar interpretarea acestui text nu oferă posibilitatea ca alt
grup de consilieri să facă propuneri pentru membrii Comisiilor de specialitate. Iată de ce orice amendamente
artificiale care încalcă o regulă prevăzută în acest regulament este nelegală ». Consideră este necesar să se
dea dovadă de înţelepciune şi să se respecte nominalizările făcute de partide şi propune să mai fie supusă la
vot propunerea grupului de consilieri PSD pentru această comisie.
Dl Irimie precizează că potrivit prevederilor art. 33 alin.2 din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava « Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face
de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de
regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea », dat fiind
faptul că în grupul consilierilor PSD există persoane cu o pregătire profesională şi care-şi desfăşoară
activitatea în domenii nult mai apropiate de atribuţiile Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia
mendiului decât dl profesor Iordache şi consideră că PSD ar trebui să facă o altă propunere.
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Dl Barbă precizează că dat fiind faptul că a fost votată procedura de vot referitoare la supunerea la
vot a propunerilor făcute, propunerea d-lui Donţu nu poate fi luată în discuţie.
Dl Iordache precizează că motivaţia nominalizării domniei sale din partea PSD în Comisia
amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mendiului se datorează activităţii excelente pe care a desfăşurato în cadrul Comisiei în mandatul anterior.
Dl Secretar precizează că potrivit art. 33 alin.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local al municipiului Suceava, nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup
de consilieri, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in
care isi desfasoara activitatea, însă Consiliul Local este cel care hotărăşte, în situaţia de faţă, cu
amendamentul referitor la repetarea procedurii de vot, în cazul în care grupul de consilieri PSD refuză să facă
o nouă propunere, oricine poate face o nouă propunere.
Dl Viceprimar Seredenciuc precizează că în Consiliul Local votul este democratic, iar referitor la
activitatea desfăşurată în mandatul trecut în cadrul Comsiei de urbanism dl Iordache şi-a dat şi demisia din
calitatea de membru în acea comisie.
Dl Viceprimar Harşovschi propune pe dl. Grigan ca membru în Comisia amenajarea teritoriului,
urbanism şi protecţia mendiului.
Dl Secretar întreabă dacă grupul consilierilor PSD refuză să facă o nouă nominalizare.
Dl Iordache solicită să se consemneze în procesul verbal exact fraza pe care o rosteşte, respectiv :
« Noi am facut nominalizarea cuvenită conform prevederilor art. 33 alin.2, dar Consiliul Local a refuzat ».
Dl Secretar antenţionează că Consiliul Local a supus spre aprobare propunerea PSD de două ori,
propunerea nu a fost aprobată, iar potrivit amendamentului votat anterior, partidul trebuie să facă o nouă
nominalizare, în situaţia în care se refuză acest lucru oricine poate face nominalizări.
Dl Girigan precizează că în cadrul PSD au fost stabilite nominalizările pentru fiecare comisie,
mulţumeşte pentru propunere, însă refuză să candideze pentru această comisie.
Dl Secretar precizează că în situaţia în care toţi consilierii refuză, aceşti vor fi nominalizaţi de
Consiliul Local.
Dl Primar consideră că propunerea PSD trebuie respectată.
Dl Iordache apreciază atitudinea d-lui Primar.
Dl Barbă propune să se revină la amendamentul votat anterior, respectiv o propunere poate fi supusă
la vot de mai mult de două ori.
VOT : DA – 16
NU – 6
ABŢ – 1
Propunerea a fost aprobată.
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Dl Barbă întreabă dacă PSD îşi menţine nominalizarea iniţială.
Dl Iordache solicită o pauză de 3 minute pentru consultări în cadrul PSD.
Pauză 5 minute.
Se reiau lucrările şedinţei.
Dl Iordache precizează că s-a revenit asupra propunerii iniţiale, iar nominalizarea grupului de
consilieri PSD este potrivit art. 33 alin. 2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local
al municipiului Suceava – dl. Grigan Eugen.
Se votează secret propunerea ca dl. Girigan să facă parte din Comisia amenajarea teritoriului,
urbanism şi protecţia mediului.
VOT : DA – 22
ABŢ - 1
Propunerea a fost aprobată.
Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului va avea următoarea
componenţă :
1. Tătăranu Costel
2. Săndulescu Monica Loredana
3. Drăgoi Daniel
4. Seredenciuc Viorel
5. Petcu Aurelia
6. Girigan Eugen
7. Mocanu Vasile
2. Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară.
Dl Barbă prezintă propunerile grupului consilierilor locali PDL pentru Comisia economico –
financiară, juridică, disciplinară, respectiv:
- dl. Barbă Niculai;
- dl. Creţu Silviu Cristinel;
- d-na. Enea Liviana;
- dl. Ursu Cristin Valentin.
Dl Iordache propune din partea grupului consilierilor locali PSD pentru Comisia economico –
financiară, juridică, disciplinară pe dl. jurist Donţu Ovidiu Liviu.
Se votează secret propunerile făcute:
-

dl. Barbă Niculai :
VOT : DA – 21
NU - 2
Propunerea a fost aprobată.
-

dl. Creţu Silviu Cristinel:
VOT : DA – 22
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ABŢ - 1
Propunerea a fost aprobată.
-

d-na. Enea Liviana:
VOT : DA – 23
Propunerea a fost aprobată.
-

dl. Ursu Cristin Valentin:
VOT : DA – 22
ABŢ - 1
Propunerea a fost aprobată.
-

dl. Donţu Ovidiu Liviu:
VOT : DA – 16
NU - 1
ABŢ -3
Propunerea a fost aprobată.
Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară va avea următoarea componenţă :
1. Barbă Niculai
2. Creţu Silviu Cristinel
3. Enea Liviana
4. Ursu Cristin Valentin
5. Donţu Ovidiu Liviu
3. Comisia servicii publice.
Dl Barbă prezintă propunerile grupului consilierilor locali PDL pentru Comisia servicii publice,
respectiv:
- dl. Harşovschi Lucian;
- dl. Onofrei Răileanu Gheorghe;
- dl. Barabaş Vasile;
- dl. Tcaciuc Nelu Vasile;
Dl Iordache propune din partea grupului consilierilor locali PSD pentru Comisia servicii publice pe
d-na. Cocriş Doiniţa Nela.
Se votează secret propunerile făcute:
-

dl. Harşovschi Lucian :
VOT : DA – 22
NU - 1
Propunerea a fost aprobată.
-

dl. Onofrei Răileanu Gheorghe :
VOT : DA – 23
Propunerea a fost aprobată
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-

dl. Barabaş Vasile :
VOT : DA – 23
Propunerea a fost aprobată
-

dl. Tcaciuc Nelu Vasile:
VOT : DA – 21
NU - 2
Propunerea a fost aprobată.
-

d-na. Cocriş Doiniţa Nela :
VOT : DA –19
NU – 3
ABŢ -1
Propunerea a fost aprobată.
Comisia servicii publice va avea următoarea componenţă :
1. Harşovschi Lucian
2. Onofrei Răileanu Gheorghe
3. Barabaş Vasile
4. Tcaciuc Nelu Vasile
5. Cocriş Doiniţa Nela
4. Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială.
Dl Barbă prezintă propunerile grupului consilierilor locali PDL pentru Comisia învăţământ, relaţii
externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială, respectiv:
- dl. Irimie Cristian Anton;
- d-na. Iordăchel Cristina;
Dl Iordache propune din partea grupului consilierilor locali PSD pentru Comisia învăţământ, relaţii
externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială pe dl. Iordache.
Se votează secret propunerile făcute:
-

dl. Irimie Cristian Anton :
VOT : DA – 22
NU - 1
Propunerea a fost aprobată.
-

d-na. Iordăchel Cristina :
VOT : DA – 22
NU - 1
Propunerea a fost aprobată.
-

dl. Iordache Virginel :
VOT : DA – 17
NU – 3
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ABŢ - 3
Propunerea a fost aprobată.
Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială va avea
următoarea componenţă :
1. Irimie Cristian Anton
2. Iordăchel Cristina
3. Iordache Virginel
5. Comisia turism, tineret şi sport.
Dl Barbă prezintă propunerea grupului consilierilor locali PDL pentru Comisia de turism, tineret şi
sport – dl. Mîndrilă Corneliu Mihai.
Dl Iordache prezintă propunerea grupului consilierilor locali PSD pentru Comisia de turism, tineret şi
sport – dl. Bosancu Niculai.
Dl Mocanu prezintă propunerea grupului consilierilor locali PNL pentru Comisia de turism, tineret şi
sport – dl. Vornicu Corneliu.
Se votează secret propunerile făcute:
-

dl. Mîndrilă Corneliu Mihai :
VOT : DA – 21
NU - 2
Propunerea a fost aprobată.
-

dl. Bosancu Niculai :
VOT : DA – 21
NU - 2
Propunerea a fost aprobată.
-

dl. Vornicu Corneliu :
VOT : DA – 20
NU - 2
ABŢ - 1
Propunerea a fost aprobată.
Comisia turism, tineret şi sport va avea următoarea componenţă :
1. Mîndrilă Corneliu Mihai
2. Bosancu Niculai
3. Vornicu Corneliu
Dl Barbă dă citire componenţei fiecărei Comisii după care supune la vot art.4
VOT : DA – 23
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre :
VOT : DA – 23
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Hotărârea a fost aprobată.
Dl Primar felicită pe domnii consilieri pentru repartizarea în Comisiile de specialitate ale Consiliului
Local al municipiului Suceava şi propune o şedinţă ordinară în data de 10.07.2008 pentru rezolvarea unor
probleme urgente, respectiv cele determinate de modificarea legii privind vânzarea spaţiilor medicale,
licitaţia pentru taxi, studiul actualizat de fezabilitate la proiectul de termoficare 2006 – 2015 care trebuie
depus la Ministerul Administraţiei şi Internelor până la data de 20.07.2008.
Dl Secretar precizează că până la acea dată Comisiile de specialitate trebuie să-şi aleagă preşedintele
şi secretarul pentru buna desfăşurare a activităţii. De asemenea aminteşte de obligativitatea depunerii
declataţiilor de avere şi de interese, termenul limită fiind 02.07.2008.
Se supune la vot propunerea ca următoarea şedinţă a Consiliului Local al municipiului Suceava să
aibă loc în data de 10.07.2008, joi, ora 14.00.
VOT : DA – 22
NU - 1
Propunerea a fost aprobată.
Dl Secretar îşi oferă sprijinul pentru consilierii locali care doresc să iniţieze proiecte de hotărâri.
Indemizaţia cuvenită consilierilor locali este de 5% din salariul primarului, raportată la o prezenţă de o
şedinţă de Consiliu Local şi două şedinţe ale Comisiilor de specialitate.
Se întrunesc Comisiile de specialitate.
Dl. Barbă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava
din data de 30 iunie 2008 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NICULAI BARBĂ

SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC

ÎNTOCMIT
GRĂMADĂ ANCUŢA
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