
 1

MUNICIPIUL SUCEAVA 
B-dul. 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 

 
                                                                      

                                                                                                              Anexă la Dispoziţia nr. 2.570/22.11.2019 
 
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,  

din data de joi, 28 NOIEMBRIE 2019, ora 13ºº 
 

 
1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 24.10.2019 și 

12.11.2019; 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2019, 

ianuarie – februarie 2020 - 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 efectuarea de virări de credite și repartizarea disponibilităților din 

Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2019 - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 98/18.04.2019 privind aprobarea 
sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 114/18.04.2019 de 
aprobare a finanțării unor chetuieli pentru dotarea cu aparatură medicală performantă a 
cabinetelor de specialitate ale Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență 
„Sfântul Ioan cel Nou” Suecava, pentru anul 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență d-lui Țurcanu Florin pentru 
minorul Țurcanu Luca, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind recompensarea financiară a elevului Sîrghie Dragoș Andrei 
premiat la Olimpiada Internațională de Astronomie – Piatra Neamț, România 2019 - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 
economici aferenți obiectivului de investiții „Instalație iluminat nocturnă Stadion Areni” -  
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport 
Public Local S.A. Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind 
desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din 
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învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Local al Municipiului Suceava 
din asocierea cu persoana juridică SNC SUCRAMIN TONIC CLUB POPESCU & CO. 
SUCEAVA - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de 
management pentru Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, a proiectului de 
management și a duratei acestuia - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Înfrățire între Municipiul Suceava, 
Județul Suceava din România și Municipiul Karavas, District Kyrenia din Republica Cipru - 
inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava 
dl. Lucian Harșovschi; 

17.  Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Cooperare între Municipiul Suceava, 
Județul Suceava din România și Municipiul Yinchuan, Regiunea Autonomă Ningxia Hui din 
Republica Populară Chineză - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul 
proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Moldovan Sergiu - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2007 de 
aprobare a Regulamentului privind amplasarea teraselor în imediata vecinătate a spațiilor de 
alimentație publică - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

20. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei 
Hotărâri de Guvern privind trecerea unor drumuri din domeniul public al statului și din 
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unităţii 
administrativ teritoriale și în administrarea Consiliului Local - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a imobilului cu nr. cadastral 53939 în 
suprafaţă de 1.213 mp, din administrarea Şcolii gimnaziale nr. 8 Suceava, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Suceava -  inițiator Primarul municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru 
terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

24. Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub nr. 
39.527/22.11.2019; 

25. Diverse; 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 
JRS. IOAN CIUTAC 


