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

Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 
1915/19.06.2009, pentru data de 22.06.2009, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local 
al municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 19 consilieri locali din numărul total 
de 23 de consilieri în funcţie, lipsesc motivat: dl.Dontu Ovidiu   , dl. Harsovschi Lucian, dl. 
Iordache Virginel, dl. Mocanu Vasile, d-na Sandulescu Monica Loredana si dl. Tataranu C. 
Dl. Bosancu intarzie . 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Seredenciuc Viorel, dl. 
Secretar Ioan Ciutac, d-na Amariei Ileana si d-na Bujorean Violeta-sef Serv.acte 
administrative , relatii publice, circulatia si pastrarea documentelor . 

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

Dl. Ursu- prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot : 
1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de onoare al municipiului 

Suceava”  handbalistilor din cadrul CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA 
SUCEAVA-initiator Primarul municipiului Suceava  

2. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare  al municipiului 
Suceava „ doamnei Margareta Clipa-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
Se supune la vot ordinea de zi. 
 

VOT : Da-16 voturi 
 

Punctul 1.Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de onoare al 
municipiului Suceava”  handbalistilor din cadrul CLUBULUI SPORTIV 
UNIVERSITATEA SUCEAVA-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
Dl. Primar : considera ca a fost o mare onoare ca echipa de handbal masculin sa joace in 
Challenge Cup , in contextul in care Municipiului Suceava este finantatorul principal al 
echipei .Aceasta performanta se bazeaza pe o buna colaborare intre  Mun Suceava , 
Universitate si Consiliul Judetean Suceava.De aceea considera binemeritat conferirea acestui 
titlu , urmand ca ulterior, in cadrul manifestarilor prilejuite de organizarea „Zilelor Sucevei „ 
acestora sa li se inmaneze diplomele . 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Barba : spera ca peste cativa ani si membrii echipei de fotbal sa obtina rezultate 
asemanatoare in baza carora si acestora sa li se acorde aceasta distinctie. 
Dl. Casu : meritul nu este doar al jucatorilor ci si al celor din echipa , medici ,maseuri , etc. 
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Dl. Primar : este de parere ca trebuie sa se rezume doar la membrii echipei care a obtinut 
aceasta performanta 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-16 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Dl. Ursu , presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor 
prezenti pentru participare. 
 
Punctul 2.Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare  al 
municipiului Suceava „ doamnei Margareta Clipa-initiator Primarul municipiului 
Suceava  
 
Dl. Primar : considera ca dupa Sofia Vicoveanca , Margareta Clipa este „cel mai bun produs 
al muzicii populare bucovinene „, fiind totodata si un ambasador al municipiului Suceava  
Comisia de turism – nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate –au avizat favorabil 
proiectul de hotarare. 
 
A venit dl. Bosancu . 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Dl. Ursu , presedintele de sedinta , aduce la cunostinta membrilor consiliului local si cererea 
de concediu a domnului viceprimar Viorel Seredenciuc , in intervalul 29.06.-17.07 2009 
 
In incheiere , dl. Primar mentioneaza ca sedinta ordinara a Consiliului local va fi pe data de 29 
iunie , din cauza proiectului de hotarare cu privire la S.C. Termica s.A.,  la care inca se 
lucreaza si totodata invita membrii Consiliului Local sa participe in masura posibilitatilor la 
manifestarile prilejuite de organizarea „Zilelor Sucevei”. 
 
Dl. Ursu presedintele de sedinta ,declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor 
prezenti pentru participare. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                           SECRETAR MUNICIPIU 
 URSU CRISTIN VALENTIN                                             JR. CIUTAC IOAN 
 
 
 

Intocmit 
ROMEGA DELIA 
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