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MUNICIPIUL SUCEAVA 
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www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 
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Anexă la Dispoziţia nr. 86/23.01.2020 

 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al  municipiului Suceava, din data de joi, 30 IANUARIE 2020, 

ora 14ºº 

 

 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19 decembrie 2019 şi 30 

decembrie 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2020, a excedentului bugetului local 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, în sumă de 217.212,18 lei - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2020 

- inițiator Primarul municipiului Suceava;   

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile 

acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local” - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între 

Municipiul Suceava şi persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public local” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “10 pentru folclor” Udeşti, 

Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 

Colegiului Tehnic “Petru Muşat” cod SMIS 126402 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în 

cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 

Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-

economici a proiectului “Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic “Petru 

Muşat” cod SMIS 126402 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului de investiţii “Reţea canalizare strada Ştrandului, Iţcani, municipiul Suceava” - inițiatori 

Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian 

Andronache; 

11. Proiect de hotărâre privind apartenenţa la domeniul public al Municipiului Suceava a străzii “Emil 

Cioran”  - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate 

privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea amplasării unui spaţiu 

de producţie şi desfacere produse de patiserie şi îngheţată - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a 

unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mihai 

Eminescu nr. 30 în vederea extinderii clinicii stomatologice existente la parterul blocului de locuinţe nr. 

36 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Casa de Cultură a Studenţilor din 

Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii certificatului “Primul arbore al vieţii” - inițiatori Primarul 

municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilier Local dna. Angela Zarojanu;  

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Registrului Agricol în format electronic pentru perioada 2020-2024 

- inițiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava - str. Tamara 

Buciuceanu Botez., str. Vasile Andriu - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

18. Proiect de hotărâre privind zonarea intravilanului şi extravilanului Municipiului Suceava, conform Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane 

în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 

Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei Municipiului Suceava - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în locaţiune cu titlu oneros a unei locuinţe proprietate publică a 

Municipiului Suceava situată în Suceava, str. Putna nr.14, Bl.A01, ap.7 către Spitalul Judeţean de Urgenţă 

“Sfântul Ioan cel Nou” – Suceava, respectiv dnei State Nicoleta - inițiatori Primarul municipiului Suceava 

dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordul de Parteneriat în cadrul Programului Social “Dăruieşte 

Responsabil” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 

Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

23. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală 

Suceava în anul 2020, obiectivele stabilite şi indicatorii de performanţă   - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.300 din 25 

octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public 

de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor 

de piață în municipiul Suceava  - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

25. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru 

transportul de persoane în regim de taxi; 

26. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în anul 2019; 

27. Informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală Suceava în trimestrul IV 2019 înregistrată sub 

nr. 170224 din 16.01.2020; 

28. Informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală Suceava în anul 2019 înregistrată sub nr. 

170232 din 17.01.2020; 

29. Diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


