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PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 14.01.2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Gura Humorului, 
convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.12 din 11.01.2011. 

Domnul Secretar deschide lucrările şedinţei  arătând că este statutar constituită fiind 
prezenţi  un număr de 14 consilieri lipsind domnii consilieri Bercea Radu, Ghişovan Gheorghe şi 
Persic Gheorghe.    

Domnul Secretar supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din 28 decembrie 
2010, nefiind modificări sau adăugiri se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Domnul consilier Dorneanu Constantin, decanul de vârstă,  propune ca preşedinte de 
şedinţă pe consilier Danilevici Aurel . 
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul  consilier  Danilevici Aurel 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 :  

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Poliţiei Locale oraş Gura Humorului, judeţul 
Suceava . 

 
ăProiectul ordinii  de zi   se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru” .  

 
      Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, şi anume : Proiect de hotărâre privind înfiinţarea 
Poliţiei Locale oraş Gura Humorului, judeţul Suceava . 
 

Domnul primar prezintă expunerea de motive .  
Se  prezintă raportul de specialitate .  
Domnul secretar  dă citire proiectului de hotărâre . 
Domnul  preşedinte de şedinţă dă cuvântul pentru discuţii.  
 
 
Domnul consilier Grădinariu Liviu precizează că fiind în cadrul aceluiaşi minister ar trebui să 

se poată prelua de la poliţia naţională personal deja instruit şi să se constituie într-o structură 
unitară.  

Domnul consilier Danilevici propune ca din comisia de ordine locală să facă parte :  
- domnul consilier Lazăr Gheorghe ;  
- domnul consilier Ciocoiou Mihail  
- domnul consilier Grâul Doru Petru  
- Domnul preşedinte de şedinţă solicită domnilor consilieri să facă propuneri pentru 

constituirea comisiei locale de ordine . 



Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea privind pe domnul consilier Lazăr 
Gheorghe, cu unanimitate de voturi se aprobă, se supune la vot propunerea privind pe domnul 
consilier Ciocoiu Mihail , propunerea aprobată cu unanimitate de voturi „pentru” se supune la 
vot propunerea privind pe domnul consilier Grâul Doru Petru fiind aprobată cu unanimitate 
de voturi „ pentru” . 
Nemaifiind discuţii se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru” , devenind hotărârea cu 

numărul 1. 
Doamna consilier Boariu Mirela solicită să aducă la cunoştinţă executivului faptul că în faţa 

bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” s-a făcut o trecere de pietoni fără a se 
presemnaliza şi solicită să se ia măsuri urgente.  

      Fiind epuizate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, domnul 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.  
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