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MUNICIPIUL SUCEAVA 

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA  

    
 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 30 august 2013  
 

 Dl Secretar declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2.525/30.08.2013, pentru data 

de 30.08.2013, ora 12.30
 
în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi 

informează că sunt prezenţi 12 consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcţie. 

Lipsesc motivat dl. Arămescu, dl. Barbă, dl. Ciobanu – Timofi, d-na. Cocriş, dl. Mocanu, dl. 

Monacu, dl. Onofrei – Răileanu, dl. Roibu, dl. Seredenciuc, dl. Tătăranu şi dl. Vornicu.    

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

Bujorean – şef Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor 

şi dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios administrativ, juridic.    

 Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romenga - Monitorul de Suceava, dl. 

Valentin Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv; 

 

 Dl Secretar invită să se facă propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedintă pentru 

această şedinţă extraordinară motivat de faptul că dl Mocanu este absent. 

 

 Dl Harşovschi propune pe dl. Ungurian. 

  

 Se votează prin ridicarea mâinii propunerea făcută 

 VOT: DA – 12 

 Propunerea a fost aprobată.  
 

 Dl Ungurian este invitat să conducă lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 30 august 2013. 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de plată şi fideiusiune încheiată între E.ON 

ENERGIE ROMANIA SA, SC TERMICA SA Suceava şi Municipiul Suceava - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

 

VOT: DA – 12 

 

 Ordinea de zi a fost aprobată. 

  

 PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind probarea Convenţiei de plată şi 

fideiusiune încheiată între E.ON ENERGIE ROMANIA SA, SC TERMICA SA Suceava şi 

Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Precizează că a iniţiat acest proiect de hotărâre 

la solicitarea E.ON Târgu Mureş deoarece această convenţie se referă şi la nişte sume viitoare. 
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  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

  Dl Grosar întreabă dacă formularea supusă aprobării în această şedinţă este acceptată de  

E.ON Energie România SA. 

 

  Dl Secretar precizează că s-a ajuns la forma suspusă aprobării în urma discuţiilor purtate 

cu  E.ON Târgu Mureş. 

 

 Dl Harşovschi întreabă care este suma la care se referă acest proiect de hotărâre. 

 

 Dl Primar precizează că suma de aproximativ 47 miliarde de lei reprezintă garanţia 

municipalităţii, suma va fi plătitiă de SC Termica SA.  

  

 Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

VOT: DA – 12 

Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

  Dl Ungurian declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 30 august 2013 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    
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