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Anexă la Dispoziţia nr. 2040/ 13.09.2019 

 

 

 

PROIECT  DE  ORDINE  DE   ZI 

 

a  şedinţei ordinare a Consiliului local al  municipiului Suceava ,din data de joi , 19 septembrie 

2019, ora 14ºº 

 

 

 

 

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

avut loc pe 22 august 2019 și 5 septembrie 2019. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 

2019-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2019-inițiator 

Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul 

local al Municipiului Suceava pe anul 2019, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia 

de evaluare şi selecţie în data de 11.09.2019-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al finanţărilor 

nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2019-iniţiator 

Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Creativ As” 

Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava  

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Filiala Suceava a Asociaţiei 

Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” –iniţiator Primarul municipiului Suceava  

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale – inițiator Primarul municipiului 

Suceava  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare de care pot 

beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava –

iniţiator Primarul municipiului Suceava  

10. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din municipiul Suceava , cu rezultate deosebite la învăţătură, la faza naţională a Olimpiadelor 

şcolare şi a profesorilor îndrumători în anul 2019-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava 

” domnului Neculai Niga-Colonel în retragere-iniţiatori Primarul municipiului Suceava Ion 

Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico 

economici aferenti obiectivului de investiții “Extindere rețele de iluminat public -strada 

Decebal”-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 “Extindere rețele de iluminat public strada 

Măgurei”- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 

Suceava Marian Andronache 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere reţele de iluminat public strada-Ion 

Irimescu ”- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 

Suceava Marian Andronache 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici eferenţi obiectivului de investiţii “Extindere reţele de iluminat public -strada 

Izvoarele Cetăţii”- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava Marian Andronache 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului obiectivului de investiţii “Modernizare strada Ştefan Tomşa”- 

inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava 

Marian Andronache 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare strada Emil Cioran”- inițiatori 

Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian 

Andronache 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 

Regulamentul de urbanism aferent în vederea construirii unui bloc de locuințe colective cu 

regim mediu de înălțime, cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare 

locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de rețele de utilități tehnico-edilitare și 

racorduri la aceste rețele pe teren proprietate privată, solicitant SC MARBO WOODS SRL-

inițiator Primarul municipiului Suceava 

19. Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unor parcele de teren în 

suprafață totală 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  

20. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava 

în domeniul privat al municipiului Suceava , bunuri ce fac obiectul contractului de 

concesiune nr. 1920 din 09.05.2012 încheiat între Municipiul Suceava şi Liceul Tehnologic ( 

Particular ) “Virgil Madgearu” Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava  

21. 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-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

22. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a investiţiei 

realizate de către SC ACET SA privind “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Suceava  realizată în cadrul Programului Operaţional Sectorial ”Mediu” 

(POS-Mediu ), aferent perioadei de programare financiară 2007-2013 , conform contractului 

de finanţare nr. 121804/05.07.2011-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

23. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Rădăcini şi 

aripi” în vederea amplasării a cinci “cuiburi pentru cărţi” în cinci locaţii din municipiul 

Suceava –iniţiator primarul municipiului Suceava 

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţilor taxi pentru realizarea serviciului de 

transport persoane în regim de taxi-iniţatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu şi 

Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 

concursului de proiecte de management pentru Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava , 

a Caietului de obiective, a contractului de management, precum și a comisiei de concurs și a 

celei de soluționare a contestațiilor -inițiator Primarul municipiului Suceava  
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26. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi-iniţiator Primarul municipiului 

Suceava  

27. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi, 

înregistrat la Primăria municipiului Suceava la nr.30.089/11.09.2019. 

28. Diverse 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 

JRS.  IOAN CIUTAC 
 


