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   Dl. Harsovschi– preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei 
Primarului nr. 3435/26.12.2008, pentru data de 29.12.2008, ora 12,00 în sala de şedinţe a 
Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 16 consilieri locali 
din numărul total de 23 de consilieri în funcţie, lipsesc motivat: d-na.  Cocris Doinita, d-na 
Sandulescu Monica , dl. Barabas Vasile, dl. Barba Niculai, dl.Irimie Anton Cristian ,dl. 
Iordache Virginel si dl. Vornicu Corneliu .    

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu,  dl. Secretar municipiu Ioan Ciutac,  d-na. 
Elisabeta Văideanu- director Directia buget, fiscalitate si contabilitate,  d-na Sofian Nicoara 
Mirela Rodia-consilier compartimentul buget . 

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. 
Valentin Adomnicăi - Crai Nou şi dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava. 

 
Se supune la vot ordinea de zi. 
 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 
2008-initiator Primarul municipiului Suceava  
 

VOT : Da-16 voturi 
 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe 
anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava  
Dl. Primar : sumele ce trebuie rectificate sunt de 931mii lei pentru S.C. Termica S.A. suma 
ce reprezinta rambursarea unui credit de 390.070 lei pentru salariile profesorilor , 50 .000 lei 
pentru incalzirea locuintei cu lemne , 20.000 lei pentru subventii pentru acordarea trusoului 
pentru nou nascuti, precum si o sponsorizare in suma de 400 lei de la S.C. Vladrom S.R.L. 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-16 voturi 
Hotararea a fost adoptata. 
Dl. Primar : ureaza membrilor Consiliului local „La Multi Ani „ si Sarbatori Fericite 
 
Dl. Harsovschi , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor 
prezenti pentru participare. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                           SECRETAR MUNICIPIU           
HARSOVSCHI LUCIAN                                                           JR. CIUTAC IOAN 
 
 

Intocmit 
ROMEGA DELIA 
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