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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA  
    

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 23 decembrie 2013                                                                                                                    

 

Dl.Girigan – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.3845/21.12.2013 pentru data 

de 23.12.2013, ora 09,
00

 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, informează că 

sunt prezenţi 13 consilieri locali, dl.Ciobanu Timofi Adrian, dl.Onofrei Răileanu Gheorghe, dl.Prorociuc 

Daniel, dl.Roibu Marcel Dan, dl.Ungurian Daniel şi dl.Vornicu Corneliu au lipsit motivat iar 

dl.Arămescu Adrian, dl.Brădăţan Tiberius Marius, dl.Cîrlan Liviu şi dl.Tătăranu Costel au întârziat. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Viceprimar Gavril 

Vîrvara, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na Văideanu Elisabeta – Director executiv, d-na 

Sofian Mirela – consilier Biroul buget, d-na Bujorean Violeta – şef Serviciu acte administrative, relaţii 

publice, circulaţia şi păstrarea documentelor 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. Girigan preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 

– iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

 

Se supune la vot ordinea de zi. 

VOT : Da - 12 voturi 

        Abţ – 1 vot 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

 

 Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava 

pentru anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 
 

Dl.Primar: Este vorba de rectificarea bugetului local cu două poziţii respectiv cu suma de 3.437.747 lei 

în vederea plăţii arieratelor şi suma de 401.922 lei pentru finanţarea cheltuielilor urgente specifice 

sezonului rece. 

Dl.Harşovschi: Am înţeles că banii au venit expres pentru plata anumitor datorii dar celelalte societăţii 

care au de încasat bani de la Primărie când îşi vor primii banii? 

Dl.Primar: Aici discutăm despre arierate care înseamnă datorii mai vechi de 90 de zile şi nu mai avem 

alte datorii mai vechi de 90 de zile în afară de cele menţionate în proiect.  

Dl.Girigan: Anunţă prezenţa  d-lui Arămescu Adrian, d-lui Brădăţan Tiberius Marius, d-lui Cîrlan Liviu 

şi a d-lui Tătăranu Costel.  

 

Se supune la vot punctul proiectul de hotărâre.  

VOT : Da-17 voturi 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

 Dl. Girigan, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor 

prezenţi pentru participare. 
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