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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 07.02.2011 în şedinţa de îndată a Consiliului Local Gura Humorului, 
convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.43 din 07.02.2011. 

Domnul Secretar deschide lucrările şedinţei  arătând că este statutar constituită fiind 
prezenţi  un număr de 14 consilieri lipsind domnii consilieri Bercea Radu şi Catargiu Nicolaie.    
 Domnul consilier Dorneanu Constantin, decanul de vârstă,  propune ca preşedinte de 
şedinţă pe doamna consilier Ionaşcu Mihaiela . 
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Doamnul  consilier  Ionaşcu Mihaiela  mulţumeşte tuturor pentru încrederea acordată şi 
cere permisiunea de a da cuvântul domnului  Primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi, 
conform prevederilor art. 43 alin.1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu completările şi modificările ulterioare.  
Domnul primar  dă citire ordinii de zi :  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Suceava”.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”.  

3. Consultarea consilierilor locali cu privire la viitorul Spitalului Orăşenesc  Gura Humorului.  
ăProiectul ordinii  de zi   se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru” .  

 
Domnul primar face precizarea că a invitat în sală reprezentanţi ai Spitalului Orăşenesc, 

preoţi ai bisericilor din oraş  precum şi primari ai localităţilor învecinate întrucât trebuie să se 
decidă în legătură cu viitorul Spitalului întrucât Ministerul Sănătăţii a comunicat faptul că 
urmează a fi comasat iar în urma comasării să fie transformat în centru pentru bolnavi în fază 
terminală.  

 
  Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, şi anume : Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului 
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”.  
 

Domnul primar prezintă expunerea de motive .  
Se  prezintă raportul de specialitate .  
Domnul secretar  dă citire proiectului de hotărâre . 
Doamna  preşedinte de şedinţă dă cuvântul pentru discuţii.  
Doamna consilier Boariu Mirela solicită să se precizeze data începerii lucrărilor la Gura 

Humorului  şi dacă se va permite utilizarea apei şi în condiţii de secetă . 
Domnul primar face precizarea că va solicita aceste date societăţii ACET Sa Suceava .  



Domnul consilier Dorneanu Constantin face precizarea că ACET-ul ar trebui avertizat  pentru 
respect . 

 
Nemaifiind discuţii se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi 1 „abţinere”                   

( doamna consilier Boariu Mirela) .  
 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, şi anume : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Suceava”.  

 
Domnul primar prezintă expunerea de motive .  
Se  prezintă raportul de specialitate .  
Domnul secretar  dă citire proiectului de hotărâre . 
Doamna  preşedinte de şedinţă dă cuvântul pentru discuţii.  
Nefiind discuţii se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru” .  
 
Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, şi anume : Consultarea consilierilor locali 

cu privire la viitorul Spitalului Orăşenesc  Gura Humorului.  
 
Domnul Primar face expunerea  precizând faptul că în urmă cu două săptămâni a fost 

informat de domnul secretar de stat Eremia de intenţia Ministerului Sănătăţii de a comasa 
Spitalul orăşenesc cu Spitalul Judeţean Suceava  şi că acesta ar fi un prim pas spre desfiinţare. 
Domnul primar face precizarea că ar trebui să se facă tot posibilul pentru independenţa Spitalului 
precum şi a locurilor de muncă şi că este situaţia a 25 % din Spitalele ţării .  

Domnul Primar dă cuvântul domnului director al Spitalului domnul dr. Mălăncrăveanu pentru 
a prezenta activitatea Spitalului , secţiile , specialităţile şi bolile care le tratează  precum şi faptul 
că deserveşte toţi locuitorii din zonele învecinate .  

Doamna preşedinte de şedinţă dă cuvântul reprezentantei sindicatului Spitalului pentru a 
expune punctul de vedere.  

Doamna preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului doctor Dărămuş Nicolae  pentru a 
prezenta punctul d-lui de vedere precum şi faptul că toţi trebuie să luăm poziţie pentru salvarea 
spitalului , lucru ce duce la salvarea a mii de vieţi şi tratarea populaţiei şi aşa îmbătrânite şi 
sărăcite.  

Domnul Dărămuş consideră că aceasta este o decizie politică şi că aceasta nu are fundament 
şi că Spitalul din Gura Humorului trebuie să funcţioneze şi că se impune solicitarea opiniei 
locuitorilor oraşului precum şi din localităţile învecinate pentru a decide comasarea sau nu .  

 
 Doamna consilier Ionaşcu Mihaela dă cuvântul domnului Primar de la Stulpicani , acesta 
pune întrebarea retoric „avem sau nu nevoie de spital  la Gura Humorului” . Precizând  faptul că 
în cazul  în care vom spune toţi da trebuie să decidem  care este concepţia de reformă concretă şi 
să se ia măsuri certe şi eficiente . Să se găsească soluţii de finanţare şi chiar de cofinanţare de la 
bugetele locale, să se ştie exact care sunt cheltuielile cu un pat , el va sprijini acţiunea . 
Domnul Primar de la Stulpicani solicită oficială concepţia reformei după care se vor face paşi 
concreţi . 
 Părintele Nuţu face precizarea că aceasta este o problemă foarte importantă şi că este 
alături în demersurile ce se vor face  şi susţine existenţa Spitalului Gura Humorului .  



 Doamna preşedinte de şedinţă, doamna doctor Ionaşcu Mihaiela anunţă susţinerea în 
efectuarea demersurilor pentru rămânerea Spitalului . 
 Se solicită propunerea de a  împuternici primarul localităţii şi doi consilieri pentru a face 
toate demersurile pentru ca Spitalul Orăşenesc Gura Humorului să rămână .  
 Domnul consilier Lazăr Gheorghe propune pe doamna doctor Ionaşcu şi pe domnul 
consilier Dorneanu Constantin . 
 Nemaifiind alte propuneri această propunere este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate 
de voturi „pentru” .  
 Domnul consilier Dorneanu propune ca managerul Spitalului să facă o analiză a eficienţei 
profesionale şi economice a Spitalului pe ultimii ani şi să fie prezentată profesional în faţa unei 
adunări organizate la casa de Cultură  în prezenţa primarilor localităţilor învecinate, a 
consilierilor , medicilor etc.  
 Domnul consilier Ciocoiu Mihail propune un proiect de dezvoltare instituţională cu 
obiectivele ce urmează a fi urmărite , care va fi monitorizat de Consiliul Local prin raportare 
periodică .  

      Fiind epuizate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, doamna  preşedinte de şedinţă 
declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local  Gura Humorului,  nu înainte 
de a  mulţumi domnilor consilieri  pentru aportul adus la buna desfăşurare a acesteia. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           SECRETARUL ORAŞULUI,  
 
                 IONAŞCU MIHAIELA                        
                                                                               cons.jr. HUNEA MIHAI  
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 Subsemnaţii : HUNEA MIHAI  – consilier juridic şi Florea Doiniţa – consilier, am 
procedat astăzi data de 10.02.2011 la afişarea la panoul legislativ al Primăriei a procesului verbal 
al şedinţei de îndată  din data de 07.02.2011.  
 Drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal . 
 
 
 
 SECRETAR ORAŞ      ,                                                  CONSILIER  ,  
 
            Cons.jr.  HUNEA MIHAI                                                 FLOREA DOINIŢA  
 
 
 
 
 
 
 
 


