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Anexă la Dispoziţia nr. 2304/18.10.2019 

 
 
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 
a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al  municipiului Suceava, din data de joi, 24 OCTOMBRIE 

2019, ora 14ºº 
 
 
 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 19 Septembrie 2019;  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al 

anului 2019, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2019 - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului institutiţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind  asocierea între Municipiului Suceava şi Asociaţia Club Sportiv “Foresta” 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Voces Cristianum” Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii în avans a subvenţiei pentru acoperirea diferenţei dintre preţul 
de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei prin sistem centralizat 
şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, în sumă de 10.000.000 lei (inclusiv T.V.A), pentru 
sezonul rece 2019-2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului 
didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, care nu deţin locuinţă pe teritoriul Municipiului 
Suceava  - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii “Extindere reţea de distribuţie a energiei electrice pe strada Petru Comarnescu” - 
inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian 
Andronache; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii “Extindere reţea de distribuţie a energiei electrice pe strada I.C Brătianu” - 
inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian 
Andronache; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei sectorului de stradă de pe Aleea Nucului 
(cuprins între Esplanada Centrală şi strada Vasile Bumbac) şi a străzii Libertăţii din străzi în parcare - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construirea 
unui bloc de locuinţe de serviciu pe str. Pictor Şerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de 
parcare, extinderi de reţele şi racorduri/branşamente tehnico-edilitare, pe teren proprietatea Municipiului 
Suceava – Solicitant: Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul 
de urbanism aferent în vederea construirii unui bloc de locuinţe colective cu regim mediu de înălţime, cu 
funcţiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, 
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extinderi de reţele de  utilităţi tehnico-edililitare şi racorduri la aceste reţele pe teren proprietate privată – 
Solicitant: SC. MARBO WOODS S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la HCL nr.209 din 25.07.2019 privind apartenenţa la 
domeniul privat al Municipiului Suceava a unor noi parcele de teren în vederea amenajării unor locuri de 
parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de iluminat public, a caietului 
de Sarcini şi a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a Municipiului 
Suceava către Consiliul Judeţean Suceava şi respectiv către Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activitaţii de transport, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru consumatorii branşaţi la sistemul centralizat, începând cu 
1 noiembrie 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unui spaţiu în suprafaţă de 
85,4 mp, situat în Suceava, strada Parcului nr.12, în vederea funcţionării sediului administrativ “Cimitir 
Pacea” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru stimularea transportului cu vehicule cu propulsie 
integral electrică - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 
Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

21. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile pentru 
transportul de persoane în regim de taxi -  inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru mai buna organizare a activităţilor desfăşurate la 
nivelul Direcţiei Administraţia Pieţelor şi la nivelul Direcţiei Generale a Domeniului Public -  inițiator  
Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. a)-b) şi a anexelor nr. 1-2 din H.C.L. nr.246/22.08.2019 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava, precum şi a 
art. 1 şi a anexei din H.C.L. nr. 273/19.09.2019 privind transformarea unor posturi - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

24. Informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală Suceava în trimestrul III 2019; 
25. Informarea Biroului Evidenţa şi Administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub numărul 34.803 din 

18.10.2019 
26. Diverse. 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


