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Dl.  Barabaş  –  preşedintele  de  şedinţă  declară  deschise  lucrările  şedinţei  extraordinare  a 
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  convocată  în  baza  Dispoziţiei  Primarului  nr. 
2357/01.09.2011 pentru  data  de  05.09.2011,  ora  12.00  în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  Local  al 
municipiului  Suceava  şi  informează  că  sunt  prezenţi  18  consilieri  locali,  dl.Barbă  Niculai,  d-na 
ionescu Cristina, dl.Mocanu Vasile, d-na Săndulescu Monica Loredana şi dl.Ursu Cristin Valentin 
lipsesc motivat iar d-na Ionescu a întârziat.

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar  
Lucian Harşovschi, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, dl. Cerlincă Florin – director Direcţia 
Generală Tehnică şi de Investiţii, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios, administrativ, juridic,  
dl.Horodenciuc Viorel – Director executiv – Poliţia Locală, 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.Harşovschi, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei şi punctul de pe ordinea 
suplimentară să fie inclus pe ordinea de zi:

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

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor despăgubiri băneşti în cuantum de 30.000 
lei familiei poliţistului local Costeniuc Niculae, decedat în timpul serviciului.

Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 18 voturi     

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

Dl.Primar: Este vorba de rectificarea în plus cu suma de 3.328.600 lei pentru plata salariilor 
profesorilor aferente lunilor septembrie şi octombrie şi mai avem un necesar de 9.000.0000 lei 
pentru lunile noiembrie şi decembrie însă sperăm ca aceşti bani să vină de la Guvern. 
Am de  făcut  un  amendament  la  acest  proiect.  Aşa  cum se  ştie  a  decedat  un  angajat  al 
Primăriei,  poliţist  local  şi  în  conformitate  cu  regulamentul  Poliţiei  Locale  putem acorda 
despăgubiri de până la 20.000 euro şi ca atare propun să rectificăm în plus bugetul Consiliului 
Local cu suma de 30.000 lei după cum urmează:

- la venituri, în cadrul capitolului  39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” 
rectificarea  în plus a alineatului  39.02.07 – „Venituri  din vânzarea unor bunuri 
aparţinând  domeniului  privat  al  statului  sau  al  unităţilor  administrativ-
teritoriale” cu suma de 30.000 lei.

- la cheltuieli, în cadrul subcapitolului 61.02.03.04 „Poliţia Comunitară”, rectificarea 
în plus a articolului 59.17 „Despăgubiri civile” cu suma de 30.000 lei, sumă care va fi 
folosită  conform  art.68  alin.3  din  HG  nr.1332/23.12.2010  privind  „aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale”, pentru acoperirea 
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despăgubirii acordate familiei poliţistului local Nicolae Costeniuc, decedat în timpul 
exercitării atribuţiilor de serviciu.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

VOT : Da- 18 voturi
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  2.  Proiect  de  hotărâre  privind acordarea  unor  despăgubiri  băneşti  în 
cuantum de 30.000 lei  familiei  poliţistului  local  Costeniuc Niculae,  decedat în timpul 
serviciului.

Dl.Primar: Aşa  cum am specificat  la  punctul  precedent  propun ca  această  sumă  să  fie  acordată  
familiei  poliţistului  decedat  cu titluri  de despăgubiri.  Acesta poliţist  era un poliţist  model  dar din  
păcate s-a întâmplat acest accident 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

VOT : Da- 18 voturi
Hotărârea a fost adoptată.

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

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR MUNICIPIU
                BARABAŞ VASILE                                                                  JR. CIUTAC IOAN

                                                                                                                  ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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