
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 18 iunie 2008 

 
Consiliul Local al municipiului Suceava este convocat pentru şedinţa de constituire în baza 

Ordinului Prefectului judeţului Suceava nr.170/16.06.2008, pentru data de 18.06.2008 ora 9.00, în 
sala de şedinţe de Consiliului Local al municipiului Suceava.   

La şedinţă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directori: d-na. Elisabeta 
Văideanu, d-na. Narcisa Marchitan, d-na. Tatiana Maxim, dl. Florin Cerlincă, dl. Marian 
Andronache, dl. Gelu Greceanu, d-na. Violeta Bujorean – Şef Serviciul acte administrative, relaţii 
publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na. Mirela Dziubinschi – Şef Serviciul resurse umane, 
dl. Valentin Marchitan – Şef Serviciul monitorizare servicii publice, dl. Mihai Hostiuc – Şef Serviciul 
salubrizare şi dl. Mihai Hanceriuc – Şef Serviciul asociaţii de prorietari.  

Invitaţi: dl. Alexandru Ştefan Băişanu – Prefectul judeţului Suceava, dl. Gheorghe Flutur – 
Preşedintele Consiliului judeţean Suceava, d-na. Mărioara Ignat – Preşedinte Judecătoria Suceava, dl. 
Gabriel Florariu – Preşedintele Biroului electoral de Circumscripţie nr. 1, dl. Paul Iftimie – Locţiitor 
al preşedintelui Biroului electoral de Circumscripţie nr. 1, dl. Orest Onofrei – Subprefectul judeţului 
Suceava.      

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

 
Dl Băişanu – Prefectul judeţului Suceava invită pe dl Gabriel Florariu - Preşedintele 

Biroului electoral de Circumscripţie nr. 1 să înmâneze certificatele constatatoare ale alegerii în 
funcţii. 

 
Dl Florariu precizează că în calitate de Preşedinte al Biroului electoral de Circumscripţie nr. 

1 Suceava va proceda la înmânarea certificatelor constatatoare ale alegerii în funcţii, felicită 
persoanele alese şi urează succes în îndeplinirea mandatelor. 

Se înmânează Certificatele constatatoare ale alegerii în funcţii Primarului municipiului 
Suceava şi Consilierilor locali.    

 
Dl Băişanu – prin Ordinul nr. 170 din 16.06.2008 al Prefectului judeţului Suceava a fost 

convocat astăzi 18.06.2008 în vederea constituirii Consiliului Local al municipiului Suceava. 
        Au fost convocaţi un număr de 23 consilieri locali aleşi în alegerile pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din data de 01.06.2008, din care 23 sunt prezenţi. 
        Având în vedere că sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  şi art. 1, alin.(2) din Regulamentul – cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, privind prezenţa minimă a consilierilor, 
constată că şedinţa este legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

    În conformitate cu prevederile art.31 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, lucrările 
şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai 
tineri. 
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        Dintre consilierii aleşi la data de 01.06.2008, cel mai în vârstă este doamna Petcu Aurelia 
având 60 ani, iar cei mai tineri sunt domnii Drăgoi Daniel şi Harşovschi Lucian având 36 ani şi 
respectiv 26 ani.  
        Invită pe domnii consilieri nominalizaţi şi în continuare predă conducerea lucrărilor şedinţei 
de constituire a Consiliului Local al municipiului Suceava doamnei Petcu Aurelia. 
 
        D-na Petcu mulţumeşte pentru invitaţie şi precizează că având în vedere că, prin lege, îi 
revine obligaţia de a conduce lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Local prezintă proiectul 
ordinii de zi: 
 

1. Alegerea membrilor Comisiei de validare;  
2. Validarea mandatelor consilierilor locali; 
3.   Depunerea jurământului de către consilierii locali; 
4.  Alegerea preşedintelui de şedinţă; 
5.  Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validarea mandatului de primar şi depunerea 

jurământului de către primar; 
6.  Alegerea viceprimarilor; 

       7.  Aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate pe diferite 
domenii de activitate. 
 
  Dl Secretar prezintă procedura de vot electronic, respectiv tasta verde – “Pentru”, tasta 
roşie “Împotrivă” şi tasta gri “Mă abţin”.  
 
 D-na Petcu supune la vot proiectul ordinii de zi şi atrage atenţia că votează numai 
consilierii aleşi: 
        Din totalul de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23. 

  Având în vedere că s-a întrunit cvorum-ul prevăzut la art. 45 din Legea nr 215/2001, 
republicată, ordinea de zi este aprobată. 
 

   D-na Petcu propune amânarea discutării Punctului 7 de pe Ordinea de zi pentru o şedinţă 
viitoare şi supune la vot această propunere: 

   Din totalul de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 17 împotriva 5 şi 1 s-au abţinut. 
   Propunerea a fost aprobată. 

 
 
PUNCTUL 1 Alegerea membrilor Comisiei de validare;  
 
 D-na Petcu - pentru validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 01.06.2008, în 
conformitate cu prevederile art. 31, alin. ( 2) din Legea nr 215/2001, republicată şi ale art. 4, alin.(1) 
din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, urmează să se 
aleagă o Comisie de validare formată din 5 consilieri. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin 
vot deschis la propunerea preşedintelui de şedinţă şi supune la vot numărul de 5. 
         Din totalul de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru  23.  
         Propunerea a fost aprobată. 
         Constatând că majoritatea dintre cei prezenţi au votat pentru constituirea Comisiei de 
validare formată din 5 consilieri, sugerează să se facă propuneri nominale în acest sens şi propune ca 
la  formularea propunerilor este bine să se aibă în vedere şi configuraţia politică a consiliului şi 
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numărul de mandate obţinut de fiecare. Alegerea membrilor se face individual prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire. 
 
          Dl Barbă face cinci propuneri: dl Irimie, dl Creţu, d-na Iordăchel, dl Bosancu şi dl Mocanu 

  
Se supun la vot cele cinci propuneri: 

  1. dl. Irimie   
Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23. 

 Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Irimie Cristian Anton este membru al 
Comisiei de validare. 
 
  2. dl. Creţu  

Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22 şi 1 s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Creţu Silviu - Cristinel este membru al 
Comisiei de validare. 
 
  3. d-na. Iordăchel  

Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23. 
 Având în vedere rezultatul votului, doamna consilier Iordăchel Cristina este membru al 
Comisiei de validare. 
 
  4. dl. Bosancu 

Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23. 
 Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Bosancu Niculai este membru al Comisiei 
de validare. 
 

5. dl. Mocanu 
Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23. 

 Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Mocanu Vasile este membru al Comisiei de 
validare. 
  
  D-na Petcu dă citire şi supune la vot în întregime Hotărârea nr. 1 a Consiliului Local, 
privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor. 
 
   Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23. 
 
 Prin urmare, Comisia de validare este legal constituită şi are următoarea componenţă: 
 -  Irimie Cristian Anton 
 -  Creţu Silviu – Cristinel 
 -  Iordăchel Cristina 
 -  Bosancu Niculai 
 -  Mocanu Vasile 
 
  Dl Secretar invită, într-o sală alăturată pe domnii consilieri care fac parte din această 
comisie să-şi aleagă din rândul membrilor săi, un preşedinte şi un secretar, respectându-se aceeaşi 
procedură de vot pentru alegerea membrilor comisiei de validare potrivit art.5 din Regulamentul – 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin  Ordonanţa Guvernului nr. 
35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002. 
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  Pauză 10 minute. 

 Se reiau lucrările şedinţei. 
 
 D-na Petcu invită preşedintele Comisiei de validare. 

   
  Dl Irimie precizează că a fost ales cu 5 voturi pentru preşedintele Comisiei de validare, 
iar dl. Creţu Silviu Cristinel a fost ales cu 5 voturi pentru, secretar. 
 
 
PUNCTUL 2 „Validarea mandatelor consilierilor locali”. 
 

  D-na Petcu menţionează că având în vedere că domnul Lungu Ion a optat  pentru 
funcţia de primar, domnul Ursu Cristin - Valentin a optat  pentru funcţia de consilier local, doamna 
Zarojanu Angela renunţă la calitatea de consilier local, optând pentru funcţia de consilier judeţean, 
domnul Steiciuc Mihai Aurel renunţă la calitatea de consilier local, optând pentru funcţia de 
consilier judeţean, pe lista candidaturilor Partidului Naţional Liberal urmând domnul Vornicu 
Corneliu a cărui mandat urmează a fi validat, propune Comisiei de validare să aibă în vedere aceste 
aspecte la validarea alegerii consilierilor. 

 
 Pauză 30 de minute timp în care Comisiei de validare verifică legalitatea alegerii 

consilierilor şi întocmeşte raportul.   
 
  Se reiau lucrările şedinţei.  
 
  D-na Petcu dă cuvântul domnului consilier Irimie, preşedintele Comisiei de validare 
pentru a prezenta Procesul verbal privind validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor. 
 
  Dl Irimie dă citire procesului verbal al Comisiei de validare anexat la prezenta mapă. 
 
  D-na Petcu menţionează că după ce au fost prezentate propunerile cu privire la validare, 
supune la vot, în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, 
fiecare propunere în parte. 
 
  Dl Secretar menţionează că, în conformitate cu art. 31, alin (5) din Legea administraţei 
publice locale nr. 215/2001, republicată şi ale art. 7 din Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor  locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,  persoana al cărei mandat este supus validării sau 
invalidării nu participă la vot.  
 

D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Barabaş Vasile. 
 S-a greşit votul, se reia procedura. 
  Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
 Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Barabaş Vasile se validează.  
 

D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Barbă Niculai. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
 Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Barbă Niculai se validează.  
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D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Bosancu Niculai. 

 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
 Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Bosancu Niculai se validează.  
 

D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a doamnei consilier Cocriş Doiniţa - 
Nela. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
 Având în vedere rezultatul votului mandatului doamnei consilier Cocriş Doiniţa - Nela se 
validează.  
 

D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Creţu Silviu - 
Cristinel. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
       Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Creţu Silviu – Cristinel se 
validează.  
 

D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Donţu Ovidiu - 
Liviu. 
   
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22.  

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Donţu Ovidiu - Liviu se 
validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Drăgoi Daniel. 

 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22.  
Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Drăgoi Daniel se validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a doamnei consilier Enea Liviana. 

 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
 Având în vedere rezultatul votului mandatului doamnei consilier Enea Liviana se validează.  
 

D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Girigan Eugen. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Girigan Eugen se validează.  
 

D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Harşovschi 
Lucian. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Harşovschi Lucian se 
validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Iordache 

Virginel. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 21, împotrivă 1. 

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Iordache Virginel se 
validează.  
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D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a doamnei consilier Iordăchel 
Cristina. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
 Având în vedere rezultatul votului mandatului doamnei consilier Iordăchel Cristina se 
validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Irimie Cristian - 

Anton. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Irimie Cristian - Anton se 
validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Mîndrilă 

Corneliu - Mihai. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Mîndrilă Corneliu - Mihai se 
validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Mocanu Vasile. 

 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Mocanu Vasile se 

validează.  
 

D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Onofrei – 
Răileanu Gheorghe. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Onofrei – Răileanu 
Gheorghe se validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a doamnei consilier Petcu Aurelia. 

 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
 Având în vedere rezultatul votului mandatului doamnei consilier Petcu Aurelia se validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a doamnei consilier Săndulescu 

Monica - Loredana. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
 Având în vedere rezultatul votului mandatului doamnei consilier Săndulescu Monica - 
Loredana se validează.  
 

D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Seredenciuc 
Viorel. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Seredenciuc Viorel se 
validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Tătăranu Costel. 

 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22.  
Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Tătăranu Costel se validează.  
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D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Tcaciuc Nelu - 

Vasile. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22.  

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Tcaciuc Nelu - Vasile se 
validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Ursu Cristin - 

Valentin. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22.  

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Ursu Cristin - Valentin se 
validează.  

 
D-na Petcu supune la vot propunerea de validare a domnului consilier Vornicu 

Corneliu. 
 Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22. 
 Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Vornicu Corneliu se 
validează.  

 
  D-na Petcu dă citire şi supune la vot Hotărârea nr. 2 privind rezultatul validării 
mandatelor de consilieri. 

Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23. 
  Hotărârea a fost aprobată. 
 
 
PUNCTUL 3 al ordinii de zi „Depunerea jurământului de către consilierii locali” 
 
  D-na Petcu precizează că potrivit prevederilor art.32, alin (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, consilierii ale căror mandate au fost validate urmează să 
depună jurământul, în faţa consiliului. În conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin OG nr 35/2002, roagă pe Secretarul 
municipiului Suceava, domnul Ciutac Ioan să dea citire jurământului, după care consilierii validaţi se 
vor prezenta, pe rând, în ordine alfabetică, în faţa mesei pe care se află un exemplar din Constituţia 
României şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, va pronunţa 
cuvântul „ JUR”, după care va semna jurământul de credinţă întocmit în două exemplare. 
Menţionează că cei care se declară atei sau care au o altă credinţă decât cea creştină, pot depune 
jurământul fără formula religioasă, iar consilierii care refuză să depună jurământul se consideră 
demisionaţi de drept.  
 
  Dl Secretar dă citire jurământului „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu 
bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 
Suceava. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. 
 

D-na Petcu invită pe domnul consilier Barabaş Vasile pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Barbă Niculai pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Bosancu Niculai pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe doamna consilier Cocriş Doiniţa - Nela pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Creţu Silviu - Cristinel pentru a semna jurământul. 
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D-na Petcu invită pe domnul consilier Donţu Ovidiu - Liviu pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Drăgoi Daniel pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe doamna consilier Enea Liviana pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Girigan Eugen pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Harşovschi Lucian pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Iordache Virginel pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe doamna consilier Iordăchel Cristina pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Irimie Cristian - Anton pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Mîndrilă Corneliu - Mihai pentru a semna 

jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Mocanu Vasile pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Onofrei – Răileanu Gheorghe pentru a semna 

jurământul. 
D-na Petcu invită pe doamna consilier Săndulescu Monica - Loredana pentru a semna 

jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Seredenciuc Viorel pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Tătăranu Costel pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Tcaciuc Nelu - Vasile pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Ursu Cristin - Valentin pentru a semna jurământul. 
D-na Petcu invită pe domnul consilier Vornicu Corneliu pentru a semna jurământul. 
Dl Secretar invită pe doamna consilier Petcu Aurelia pentru a semna jurământul. 
 

 
D-na Petcu menţionează că având în vedere că majoritatea consilierilor locali validaţi au 

depus jurământul, declară Consiliul Local al municipiului Suceava legal constituit potrivit 
prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată şi supun la vot Hotărârea nr. 3 
privind constituirea Consiliului Local  

Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 23. 
 
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr. 3 privind constituirea Consiliului local a 

fost adoptată. 
 
 
PUNCTUL 4 al ordinii de zi „Alegerea preşedintelui de şedinţă”. 
 
  D-na Petcu - întrucât, Consiliul Local al municipiului Suceava este legal constituit, în 
conformitate cu prevederile art.35, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale şi ale art. 9 din 
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a  consiliilor locale aprobat prin OG nr. 35/2002 şi 
Legea nr. 673/2002, urmează să se aleagă un preşedinte de şedinţă pentru continuarea lucrărilor 
Consiliului Local al municipiului Suceava cu celelalte puncte înscrise în ordinea de zi.  Alegerea se 
face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Sugerează să se facă propuneri în acest 
sens. 
  Domnul consilier Seredenciuc propune ca preşedinte pe domnul consilier Barbă. 
 
  Se supune la vot propunerea privind pe domnul consilier Barbă Niculai.  

Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22 şi 1 s-au abţinut. 
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Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Barbă Niculai este ales preşedinte de 
şedinţă. 
 

Se dă citirii în acest sens Hotărârii  nr. 4 privind rezultatul  alegerii preşedintelui de şedinţă şi 
se supune la vot.  

Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 22 şi 1 s-au abţinut. 
 
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr. 4 privind Alegerea preşedintelui de 

şedinţă a fost adoptată. 
 
D-na Petcu precizează că activitatea sa în calitatea de preşedinte de şedinţă a luat sfârşit, 

mulţumeşte şi predă conducerea lucrărilor şedinţei domnului consilier Barbă Niculai. 
 
 

Dl Barbă mulţumeşte pentru alegerea sa ca preşedinte de şedinţă şi propune să se treacă la  
PUNCTUL 5 al ordinii de zi, respectiv, “Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validarea 
mandatului de primar şi depunerea jurământului de către acesta”. 
  

Dl Barbă dă cuvântul domnnei Ignat Mărioara – Preşedinte Judecătoria Suceava pentru a 
prezenta hotărârea de validare a mandatului de primar. 

 
D-na Ignat Mărioara – Preşedinte Judecătoria Suceava precizează că prin Sentinţa civilă 

nr. 3.029 din 16 iunie 2008, Judecătoria Suceava a dispus validarea alegerii candidatului Partidului 
Democrat Liberal – Lungu Ion în funcţia de Primar al municipiului Suceava, constatându-se 
îndeplinite prevederile art. 95 alin. 5 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 58 alin. 1 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. Sentinţa este definitivă, a fost dată în 
cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică în data de 16.06.2008. Îl felicită pe dl Primar şi-i 
urează succes în activitate.  

 
Dl Barbă menţionează că în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea administraţiei 

publice locale şi ale art. 31 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale 
aprobat prin O.G. nr. 35/2002 şi Legea nr. 673/2002 şi îl invită pe domnul Primar Lungu Ion pentru 
a depune jurământul în faţa Consiliului Local al municipiului Suceava.  

 
Dl Primar depune jurământul. 
 
Dl Barbă precizează că având în vedere că domnul Lungu Ion a depus jurământul şi că au 

fost îndeplinite condiţiile impuse de lege, îl declară investit în funcţia de primar al municipiului 
Suceava. 

 
Pauză 10 minute. 

            Se reiau lucrările şedinţei. 
 
PUNCTUL 6 al ordinii de zi privind „Alegerea viceprimarilor”. 
 

Dl Barbă - conform art. 57, alin. (3) din Legea administraţiei publice locale şi ale art. 11 din 
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr 35/2002, 
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.673/2002, Consiliul Local al municipiului Suceava 
alege din rândul membrilor săi doi viceprimari, alegerea efectuându-se prin vot secret. Sunt aleşi 
viceprimari candidaţii care a obţinut votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. Potrivit art. 11, 
alin.(2) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin OG nr 
35/2002, aprobat cu modificări şi completări de Legea nr.673/2002, propunerea de candidaţi se va 
face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. Sugerează să se facă propuneri în 
pentru alegerea viceprimarilor. 

 
Domnul consilier Tcaciuc propune pe domnul Harşovschi. 
Doamna consilier Săndulescu propune pe domnul Seredenciuc. 
Domnul consilier Iordache propune din partea PSD pe doamna Cocriş.  
 
Dl Barbă precizează că în cazul votului secret, Regulamentul prevede existenţa a două 

modalităţi în care se poate vota, cu buletine de vot şi prin vot electronic secret, şi solicită să se facă 
propuneri cu privire la acest fapt. 

  
Dl Donţu propune ca procedura de vot să se realizeze cu buletine de vot.  
 
Se supune la vot propunerea d-lui Donţu:   
Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 şi 17 împotrivă. 
Propunerea nu a fost aprobată. 
 
Dl Barbă precizează că în această situaţie se va vota prin vot electronic secret. 
 
Dl Secretar intervine cu o serie de precizări referitoare la procedura de vot în cazul alegerii 

viceprimarilor, respectiv, viceprimarul propus trebuie să întrunească votul majorităţii consilierilor 
locali în funcţie; fiind mai multe propuneri se votează separat fiecare propunere în parte în ordinea în 
care au fost făcute propunerile; vor fi declaraţi aleşi primii doi consilieri care au întrunit cel mai mare 
număr de voturi însă mai mare de 12 voturi. 

 
Dl Iordache întreabă care articol din Regulament prevede ordinea supunerii la vot a 

propunerilor făcute şi propune ca în acest caz să se supună la vot, în ordine alfabetică, propunerile 
făcute.    

Se supune la vot propunerea d-lui Iordache: 
Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 şi 16 împotrivă. 
Propunerea nu a fost aprobată. 
 
Se votează secret prima propunere – dl Harşovschi: 
Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 16, împotrivă 4 şi 3 s-au abţinut. 
 
Se votează secret a doua propunere – dl Seredenciuc: 
Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 16 şi împotrivă 7. 
 
Se votează secret a treia propunere – d-na Cocriş: 
Din totalul  de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 5, împotrivă 16 şi 2 s-au abţinut. 

 
Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi „PENTRU ” prevăzut de lege, domnul 

consilier Harşovschi Lucian este ales viceprimar. 
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Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi „PENTRU ” prevăzut de lege, domnul 
consilier Seredenciuc Viorel este ales viceprimar. 
 

Dl Barbă dă citire Hotărârii nr. 5 privind Alegerea viceprimarului şi o supune la vot. 
Din totalul de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 18 şi împotrivă 5. 
 
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr. 6 privind Alegerea viceprimarilor a 

fost adoptată. 
 
Dl Barbă felicită pe domnii viceprimar şi menţionează că potrivit art. 57, alin.7 din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, pe durata exercitării mandatului, viceprimarii 
îşi păstrează statutul de consilieri locali, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

 
Dl Băişanu felicită Primarul, cei doi Viceprimari şi consilierii locali şi le urează succes în 

activitate. De asemenea precizează că vor beneficia de sprijinul Instituţiei Prefectului în toate 
activităţile întreprinse în slujba comunităţii precum şi pentru atragerea de fonduri europene pentru 
dezvoltarea municipiului Suceava. În acest sens, în perioada următoare urmează a fi prezentat un 
proiect care să ducă la atragerea de fonduri de la Uniunea Europeană. 

 
Dl Primar mulţumeşte d-lui Prefect pentru prezenţa sa la constituirea Consiliului Local al 

municipiului Suceava şi la depunerea jurămintelor şi îl asigură de o bună colaborare atât cu toate 
forţele politice din Consiliul Local cât şi cu celelalte instituţii pentru realizarea obiectivelor propuse. 

 
Dl Barbă precizează că dat fiind faptul că Punctul 7 de pe ordinea de zi “Aprobarea 

numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate” a 
fost amânat propune convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al municipiului 
Suceava pentru stabilirea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate pe diferite 
domenii de activitate, în data de 30.06.2008 la ora 14.00 şi sugerează grupurilor de consilieri să 
pregătescă propuneri în acest sens. 

 
Se supune la vot propunerea d-lui Barbă: 
Din totalul de 23 consilieri prezenţi, au votat pentru 21 şi 2 s-au abţinut. 
Propunerea a fost aprobată. 
 
Dl Barbă invită pe cei interesaţi să ia cuvântul. 
 
Dl Iordache adresează felicitări câştigătorilor şi întreabă dacă prevederea potrivit căreia “pe 

durata exercitării mandatului, viceprimarii îşi păstrează statutul de consilieri locali, fără a beneficia de 
indemnizaţia aferentă acestui statut” este una legală dat fiind faptul că art. 87, scţ IV din Legea nr. 
161/2003 - Incompatibilităţi privind aleşii locali, prevede “... funcţia de primar şi viceprimar este 
incompatibilă cu funcţia de consilier local...”  

 
Dl Secretar precizează că neconcordanţa între cele două texte de lege se datorează faptului că 

Legea nr. 161/2003 a fost actualizată, însă Legea nr. 215/2001 conţine prevederi clare în acest sens. 
 
Dl Mocanu transmite felicitări din partea Partidului Naţional Liberal şi dă asigurări de o bună 

colaborare.  
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Dl Viceprimar Seredenciuc mulţumeşte colegilor consilieri locali pentru votul acordat. 
 
Dl Viceprimar Harşovschi mulţumeşte pentru votul şi încrederea acordată.  
 
Dl Secretar precizează că realizează personal, telefonic, convocarea consilierilor pentru 

şedinţele ordinare Consiliului Local cu cinci zile înainte, respectiv trei zile înainte pentru şedinţele 
extraordinare şi propune ca oricine doreşte să fie invitat în alt mod, respectiv prin adresă trimisă prin 
poştă, să facă public acest lucru. 

 
Dl Barbă îşi exprimă personal convingerea că actualul Consiliu Local este cel mai bun 

deliberativ de până acum aflat în slujba cetăţenilor şi declară închise lucrările şedinţei de constituire a 
Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 18 iunie 2008 şi mulţumeşte celor prezenţi 
pentru participare.    

 
       
 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        SECRETAR MUNICIPIU 

                NICULAI BARBĂ                                                                         Jr. IOAN CIUTAC    
 
 

 
 
 

                                                            
                                                                                                                                                      ÎNTOCMIT 
                        GRĂMADĂ ANCUŢA 
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