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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 07 noiembrie 2011 

Dl.Caşu – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 3084/04.11.2011 pentru 
data  de  07.11.2011,  ora  10,00 în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  şi 
informează că sunt prezenţi 20 consilieri  locali,  dl.Barbă Niculai,  d-na Cocriş Doiniţa Nela şi  dl. 
Mîndrilă Corneliu Mihai au întârziat.

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar  
Lucian  Harşovschi,  dl.  Secretar  al  municipiului  Ioan  Ciutac,  dl.  Paul  Iftimie  –  şef  Serviciul 
contencios, administrativ, juridic,d-na Văideanu Elisabeta – Director executiv, d-na Sofian Nicoară 
Mirela  Rodica  –  consilier  Biroul  buget,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. Caşu, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  Local  al  municipiului  Suceava 
pentru anul 2011  – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea „Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii” pentru anul 2011 – iniţiator Primarul 
municipiului Suceava.

Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 20 voturi

Ordinea de zi a fost aprobată.

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului 
Suceava pentru anul 2011  – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:Se rectifică o sumă în plus de 1.860.100 lei cu titlul „Cheltuieli de personal” din cadrul  
subcapitolului „Învăţământ”.  Cu această sumă avem acoperite salariile pe luna noiembrie şi mai avem 
nevoie de o diferenţă pentru luna decembrie care sperăm să vină de la Guvern.

Dl.Caşu: anunţă prezenţa d-lui Barbă şi a d-lui Mîndrilă.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot punctul proiectul de hotărâre. 
VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea „Bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor  finanţate  integral  sau  parţial  din  venituri  proprii”  pentru  anul  2011  – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este  vorba  de  aprobarea  bugetului  la  Şcoala  Postliceală  Sanitară  Suceava  pentru  ca 
aceasta să poată funcţiona.
Dl.Caşu: anunţă prezenţa d-nei Cocriş.
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Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot punctul proiectul de hotărâre. 
VOT : Da-23 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Caşu, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor prezenţi pentru 
participare.
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