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  Anexă la Dispoziţia nr.2743/13.12.2019 
 
 

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

din data 19.12. 2019, ora 14ºº 
 

 
1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Suceava, ce au 

avut loc în data de 28.11.2019 și 05.12.2019. 
2. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.330 din 29.11.2018 privind acordarea de 

recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale - inițiator 
Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.2 la HCL nr.257 din 19.09.2019 privind 
premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, 
cu rezultate deosebite la învățătură, la faza națională a Olimpiadelor școlare și a profesorilor 
îndrumători în anul 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor Găitan I. Gheorghe 
și Gînga C. Andreea premiați cu echipa la Olimpiadele Internaționale - inițiator Primarul 
municipiului Suceava  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 
11.12.2019, pe cele două secțiuni - Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - 
inițiator Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2019 - inițiator 
Primarul municipiului Suceava 

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

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului 
Local al municipiului Suceava pentru anul 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava  

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe 
în valoare de 27.966.605,98 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare locuri de joacă - 10 bucăți”-
inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava 
Marian Andronache 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții “Deviere conducte de termoficare - rețele de 
transport 2X Dn700 strada Apeductului din Municipiul Suceava” - inițiatori Primarul 
municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare extensie Aleea Jupiter” – inițiator 
Primarul municipiului Suceava  

14. Proiect de hotărâre privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din 
municipiul Suceava pentru anul 2020-2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava  
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15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 74/27.03.2008 privind vânzarea unor 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinația de curți 
construcții și grădini, către proprietarii construcțiilor - case de locuit - inițiator Primarul 
municipiului Suceava  

16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.266 din 19.09.2019 privind organizarea 
licitației pentru concesionarea unor parcele de teren în suprafață de 54.108 mp, teren 
proprietate publică a municipiului Suceava, în vederea realizării unei canalizații subterane 
pentru amplasare rețele de comunicații electronice și electrice - inițiator Primarul 
municipiului Suceava  

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Administrației Piețelor a 
bunurilor imobile clădire și teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situate în 
Municipiul Suceava, strada Avram Iancu nr.1 - inițiator Primarul municipiului Suceava  

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 și art.6 din Contractul nr. 7850/15592/2019 
pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, 
medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale 
sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile 
sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL 132/2019 - inițiator Primarul municipiului 
Suceava  

19. Proiect de hotărâre privind modificarea alin.5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii 
sociale încheiat între Municipiul Suceava și Asociația “Lumină Lină” nr.252083/2019 
aprobat prin HCL nr. 116/18.04.2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea alin.5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii 
sociale încheiat între Municipiul Suceava și Asociația “Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” 
nr. 252084/23.04.2019 aprobat prin HCL nr.115/18.04.2019 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local, pe care 
persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, au obligația de a le presta 
și a Planului Anual de Acțiuni privind Serviciile Sociale, pentru anul 2020 - inițiator 
Primarul municipiului Suceava  

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului 
chiriei lunare pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe și a altor spații decât 
locuințe respectiv garaje și boxe, aflate în administrarea Municipiului Suceava – inițiator 
Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian 
Andronache 

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru instituția 
de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava, precum și modificarea și 
completarea anexei la HCL nr. 28/2019 privind stabilitatea salariilor de bază pentru 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” valabile începând cu 
data de 1 ianuarie 2019 pentru instituția de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vișniec” 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava  

25. Contestația unor cetățeni, proprietari ai unor imobile situate în mun. Suceava, zona Livezi 
înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 40.159/27.11.2019. 

26. Diverse 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 
JRS. IOAN CIUTAC 


