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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 16 ianuarie 2015  
 

 Dl Seredenciuc, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare 

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

37/13.01.2015, pentru data de 16.01.2015, ora 15.00
 
în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 20 consilieri locali din numărul total de 23 

de consilieri în funcţie. Dl. Vîrvara este în concediu de odihnă. Lipsesc: dl. Mocanu și dl. 

Vornicu. 

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

Bujorean – şef Serviciul acte administrative, relaţii publice, și Paul Iftimie – şef Serviciul 

contencios administrativ, juridic. 

Din partea mass-media participă reprezentanţi ai presei scrise şi ai televiziunilor locale. 

 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Seminarul Teologic Liceal Ortodox 

„Mitropolitul Dosoftei” a unor spații de învățământ din incinta Colegiului Tehnic „Petru 

Mușat” Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;  

2. Proiect de hotărâre privind  schimbarea din funcţia de Viceprimar al municipiului Suceava a 

d-lui. Gavril Vîrvara – iniţiatori: dl. Barbă Niculai, dl. Crețu Silviu - Cristinel, dl. Doroftei 

Ovidiu, dl. Monacu Vasile, dl. Onofrei – Răileanu Gheorghe, d-na. Enea Liviana, dl. 

Prorociuc Daniel, dl. Seredenciuc Viorel; 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Suceava - iniţiatori: dl. 

Doroftei Ovidiu și dl. Harşovschi Lucian; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava  - iniţiatori dl. 

Doroftei Ovidiu şi dl. Harşovschi Lucian; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi nominalizarea unor consilieri locali din 

cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 

„A.C.E.T” S.A. Suceava   - iniţiatori dl. Doroftei Ovidiu şi dl. Harşovschi Lucian; 

  

VOT: DA – 14 

          ABȚ - 6 

                        

 Ordinea de zi a fost aprobată. 
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PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Seminarul Teologic 

Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” a unor spații de învățământ din incinta Colegiului 

Tehnic „Petru Mușat” Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava; 
 

 Dl Primar amintește că în data de 08.01.2015 a avut loc un incendiu în urma căruia 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” a ars din temelii, centru școlar  

bugetar aflat în subordinea Primăriei, iar cu acest proiect de hotărâre prin colaborarea cu 

conducerea Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava se vine în sprijinul seminarului cu 7 săli 

de clasă și aproximativ 80 de locuri de cazare libere, cu posibilitate de suplimentare în măsura în 

care va mai fi necesar. Concluzionând există acordul părților și al Inspectoratului Școlar 

Județean în acest sens, iar în proiectul de buget a fost prevăzută o sumă mai mare la bunuri, 

servicii și reparații pentru Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, tocmai pentru ca o parte din 

bani să fie utilizați pentru reparații, amenajări, recompartimentări pentru buna funcționare a 

seminarului. Ca și entitate bugetară Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava rămâne de sine 

stătător, însă din punct de vedere al funcționării o parte din spațiile de acolo vor deservi 

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”.    

 

 Dl Tătăranu atrage atenția că în perioada în care domnia sa activa în cadrul 

Inspectoratului pentru Calitatea în Construcții colaborarea cu Arhiepiscopia nu a fost dintre cele 

mai bune, aceștia din urmă neconformându-se prevederilor legale privind autorizarea 

construcțiilor.  

 

  Dl Girigan consideră contractul de dare în folosință ar fi trebuit atașat proiectului de 

hotărâre.  

 

 Dl Primar precizează că a fost o situație de forță majoră, Direcția de patrimoniu, 

urmează să realizeze o identificare clară, după inventarierea spațiilor ce vor fi date în folosință 

gratuită școlilor, acest contract va fi prezentat în proiectul final. 

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT: DA – 20 

  

Hotărârea a fost adoptată. 
 

  

  Dl Girigan solicită d-lui Seredenciuc, în calitatea de președinte de ședință să propună 

inițiatorilor următoarelor proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi a acestei ședințe să le retragă 

având în vedere faptul că consilierii locali membri ai Partidului Social Democrat consideră că 

aceste proiecte de hotărâre nu întrunesc condițiile legale în sensul că nu au expuneri de motive 

corespunzătoare și că nu fac obiectul unei ședințe extraordinare.     

 

  Dl Seredenciuc consideră că această solicitare nu îi intră în atribuțiuni, dacă inițiatorii 

doresc, pot să retragă proiectele.  

 

 

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind  schimbarea din funcţia de Viceprimar al 

municipiului Suceava a d-lui. Gavril Vîrvara – iniţiatori: dl. Barbă Niculai, dl. Crețu Silviu 

- Cristinel, dl. Doroftei Ovidiu, dl. Monacu Vasile, dl. Onofrei – Răileanu Gheorghe, d-na. 

Enea Liviana, dl. Prorociuc Daniel, dl. Seredenciuc Viorel; 
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  Dl Girigan anunță că dacă proiectele de hotărâre de la punctele 2,3,4 și 5 nu sunt retrase 

consilierii locali membri ai Partidului Social Democrat părăsesc lucrările ședinței. 

 

 Părăsesc ședința: d-na Cocriș, dl Brădăţan, dl Grosar, dl Girigan, dl Sfeclă și dl 

Păduraru. Sunt prezenți 14 consilieri locali.   
 

 

 Dl Doroftei mulțumește pentru prezență și precizează că aceste proiecte de hotărâre vor 

arăta pe de o parte dacă funcționează majoritatea politică și în ce sens funcționează, iar pe de altă 

parte traseul de urmat în perioada viitoare până la alegerile locale. Alegerea unui viceprimar este 

strict expresia voinței politice a majorității din Consiliul Local.    

  

  Se supune la vot secret proiectul de hotărâre:  

VOT: DA – 14 

            

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

  Dl Primar îl felicită pe dl Vîrvara și îi mulțumește pentru colaborare, noua majoritate 

trebuie să fie una funcțională pentru a duce la îndeplinire cele promise sucevenilor în anul 2012. 

 

 

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Suceava - 

iniţiatori: dl. Doroftei Ovidiu și dl. Harşovschi Lucian; 

 

   Dl Doroftei precizează că pentru a avea reprezentare în cadrul executivului și 

continuitate în activitate se impune alegerea unui nou viceprimar.  

 

  Dl Seredenciuc precizează că propunerea grupului PNL este dl Harşovschi. 

 

  Dl Secretar menționează că fiind formulată o singură propunere, pentru aprobarea ei sunt 

necesare 12 voturi, iar hotărârea după aprobare își va produce efectele după ce hotărârea de 

încetare a mandatului de viceprimar îi va fi comunicată d-lui. Vîrvara, comunicarea se va face fie 

personal, fie prin poștă cu dovadă confirmării primirii. 

 

  Dl Tătăranu îl întreabă pe dl Harşovschi dacă acceptă propunerea formulată și ce l-a 

determinat să solicite această funcție. 

 

  Dl Harşovschi precizează că acceptă această propunere motivat de faptul că funcția de 

viceprimar este o funcție politică și se face într-o echipă, sunt foarte multe proiecte pe care le-a 

început în mandatul 2008 – 2012 și care pot avea o continuitate bazându-se pe experiența 

acumulată, pentru ca până la finalul acestui mandat să se rezolve problema câinilor fără stăpân din 

municipiul Suceava și o mai bună gestionare a lucrărilor care se efectuează în municipiul 

Suceava, toate acestea se pot concretiza prin muncă în echipă, prin vot în Consiliul Local 

deoarece Consiliul Local mandatează primarul și viceprimarii să-și facă treaba.        

 

  Dl Seredenciuc la sugestia d-lui Secretar întreabă pe dl Harșovschi dacă acceptă 

propunerea. 

 

  Dl Harşovschi precizează că acceptă propunerea. 
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  Se supune la vot secret propunerea formulată:  

VOT: DA – 14 

            

  Propunerea a fost aprobată. 
 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completarea în cadrul Art.II potrivit 

propunerii aprobate anterior:  

VOT: DA – 14 

            

Hotărârea a fost adoptată. 
 

  Dl Primar îl felicită pe dl Harşovschi. 

 

  Dl Harşovschi mulțumește pentru felicitări și mulțumește echipei noului PNL alături de 

o parte din consilierii independenți. Asigură presa de o bună colaborare.   

 

 

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului 

Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. 

Suceava  - iniţiatori dl. Doroftei Ovidiu şi dl. Harşovschi Lucian; 
 

  Dl Doroftei în calitate de inițiator aduce o modificare proiectului de hotărâre, respectiv  

se stabilește un număr de 3 consilieri locali care să reprezinte municipalitatea, iar propunerile 

concrete sunt: dl Prorociuc, dl Roibu și dl Crețu. 

 

  Dl Harşovschi întreabă dacă propunerile pot fi votate în bloc. 

 

  Dl Secretar precizează că propunerile se votează secret în mod individual. 

 

  Se supune la vot secret prima propunere – dl Prorociuc 

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată.   
 

   Se supune la vot secret a doua propunere – dl Roibu 

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată.  
 

  Se supune la vot secret a treia propunere – dl Crețu 

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată.  
 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aprobate anterior:  

VOT: DA – 14 

            

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

  Reprezentanții municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 

„Transport Public Local” S.A. Suceava sunt următorii consilieri locali: 

1. Prorociuc Daniel 

2. Roibu Marcel Dan 
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  3. Crețu Silviu Cristinel 
 

 

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi nominalizarea unor 

consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală 

a Acţionarilor la S.C. „A.C.E.T” S.A. Suceava - iniţiatori dl. Doroftei Ovidiu şi dl. 

Harşovschi Lucian; 
 

  Dl Harşovschi în calitate de inițiator aduce o modificare proiectului de hotărâre, 

respectiv se stabilește un număr de 8 consilieri locali motivat de faptul că municipalitatea are cel 

mai mare procent și pondere, iar propunerile concrete sunt: dl Prorociuc, dl Roibu, dl Barbă, dl 

Seredenciuc, dl Onofrei – Răileanu, dl Monacu, dl Ungurian și dl Girigan. 

 

  Dl Tătăranu întreabă dacă raportat la ponderea consilierilor independenți nu trebuiau și 

aceștia desemnați ca reprezenanți ai municipalității în AGA. 

 

  Dl Harşovschi menționează că dl Ungurian este consilier independent, iar în AGA la SC 

Termica SA pot fi desemnați alți reprezentanții municipalității.     

   

  Se supune la vot secret prima propunere – dl Prorociuc 

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată.  
 

  Se supune la vot secret a doua propunere – dl Roibu 

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată. 
 

  Se supune la vot secret a treia propunere – dl Barbă 

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată. 
 

  Se supune la vot secret a patra propunere – dl Seredenciuc 

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată. 
 

  Se supune la vot secret a cincea propunere – dl Onofrei – Răileanu 

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată. 
 

  Se supune la vot secret a șasea propunere – dl Monacu 

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată. 
 

  Se supune la vot secret a șaptea propunere – dl Ungurian  

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată. 
 

  Se supune la vot secret a opta propunere – dl Girigan 

  VOT: DA – 14 

  Propunerea a fost a aprobată. 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile aprobate anterior:  

VOT: DA – 14 

            

  Hotărârea a fost adoptată. 
 

 Reprezentanţii municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 

„A.C.E.T.” S.A. Suceava, pe durata mandatului sunt: 

1. Prorociuc Daniel 

 2. Roibu Marcel Dan  

3. Barbă Niculai 

4. Seredenciuc Viorel 

5. Onofrei – Răileanu Gheorghe 

6. Monacu Vasile 

7. Ungurian Daniel 

8. Girigan Eugen 
 

 

  Dl Primar invită consilierii locali luni 19.01.2015 la ora 12.00 la discuții pe proiectul de 

buget local. Marți 20.01.2015 la ora 8.00 invită consilierii locali membri în AGA la S.C. TPL 

S.A. la o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor, deoarece sunt probleme de natură sindicală, 

municipalitatea este la zi cu plata la TPL nu mai sunt restanțe, a prins în buget suma de 45 de 

miliarde lei subvenția pentru 2015.  

 

  Dl Seredenciuc solicită monitorizarea străzilor secundare din municipiul Suceava care 

sunt adevărate patinoare.  

 

  Dl Barbă propune să fie invitați în Consiliul Local reprezentații Pfeiffer pentru a da 

explicațiile necesare referitor la lucrările efectuate 

 

  Dl Primar menționează că a luat act de cele sesizate.  

 

  

  Dl Seredenciuc declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 16 ianuarie 2015 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru 

participare.    

   

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       SECRETAR MUNICIPIU 

            VIOREL SEREDENCIUC                                                                 Jr. IOAN CIUTAC                                                                                                                      

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                     
                                          ÎNTOCMIT                                                                                                                                                                                                                  

                                                                          ANCUȚA GRĂMADĂ    


