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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 22 DECEMBRIE 2014  
 

 Dl Seredenciuc, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare 

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

3.140/19.12.2014, pentru data de 22.12.2014, ora 09.00
 
în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 17 de consilieri locali din numărul total de 

23 de consilieri în funcţie. Lipsesc: dl. Cîrlan, dl. Onofrei – Răileanu, dl. Prorociuc, dl. Tătăranu 

și dl. Ungurian. Întârzie dl. Roibu. 

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

Elisabeta Văideanu, d-na. Violeta Bujorean – şef Serviciul acte administrative, relaţii publice, 

circulaţia şi păstrarea documentelor, Paul Iftimie – şef Serviciul contencios administrativ, juridic,  

și d-na Mirela Sofian – şef Birou buget.   

 

Dl Barbă propune să se țină un moment de reculegere în memoria d-lui. prof. Constantin 

Tăpîrjan, Cetățean de Onoare al municipiului Suceava. 

 

Dl Primar inivită participanții să țină un moment de reculegere în memoria d-lui. prof. 

Constantin Tăpîrjan și a eroilor Revoluției. 

 

Se ține un moment de reculegere. 

 

Se reiau lucrările ședinței. 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind virarea de credite în cadrul Bugetului Local al municipiului 

Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

  

VOT: DA – 17 

                         

 Ordinea de zi a fost aprobată. 
 

 

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind virarea de credite în cadrul Bugetului Local al 

municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

 Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv  cu suma de 365.700 lei se asigură 

întregul plafon pentru hotărârile de instanță aferente anului 2015, astfel vor fi date toate sumele în 

avans pentru hotărârile judecătorești din anul 2015 pe bugetul anului 2014, astfel încât anul viitor 

efortul bugetar va fi mai mic.    

 

http://www.primariasv.ro/


2 

 

 

 

  

 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

  Dl Harşovschi întreabă dacă mai sunt sume de plătit în anul 2016. 

 

  Dl Primar precizează că în anul 2016 rămâne de plată un procent de 25 – 35%. 

 

  A venit dl Roibu. Sunt prezenți 18 consilieri locali.  

   

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 18  

                           

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

  Dl Barbă propune ca la ședințele viitoare să fie invitați și reprezentații firmei Pfeiffer.  

 

 

  Dl Primar mulțumește celor prezenți pentru participare, urează „Sărbători fericite” și 

invită pe cei interesați la petrecerea de Revelion în aer liber organizată de Primăria municipiului 

Suceava.  

 

 

  Dl Seredenciuc declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 22 decembrie 2014 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru 

participare.    
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