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Anexă la Dispoziţia nr. 1832/24.09.2020 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al  municipiului Suceava, din data de miercuri, 30 

SEPTEMBRIE 2020, ora 14ºº 

 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 21.08.2020, 27.08.2020 și 

2.09.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020-

inițiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2020-inițiator 

Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Hodoroabă Ernestina-Rodica, 

pentru fiica Hodoroabă Iszabell, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea 

sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului-inițiator Primarul municipiului 

Suceava  

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele 

de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat 

în Suceava, strada Prieteniei nr.4, bl.90, sc.D - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele 

de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat 

în Suceava, strada Dimitrie Cantemir nr.4, bl.14, sc.A - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele 

de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat 

în Suceava, B-dul George Enescu nr.19, bl.T38, sc.A - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

10. Informare privind Raportul comisiei de evaluare a ofertelor, constituită în baza HCL nr.11 din 

30.01.2020, HCL nr.178 din 23.07.2020 și HCL nr.179 din 23.07.2020 cu privire la licitația 

organizată în data de 11.09.2020 în scopul concesionării a 3 parcele de teren, proprietate privată a 

municipiului Suceava; 

11. Informare privind Raportul comisiei de evaluare a ofertelor, constituită în baza HCL nr.149 din 

25.06.2020, cu privire la licitația organizată în data de 06.08.2020 în scopul închirierii unei parcele de 

teren, situate în Suceava, strada Ștefan cel Mare fn, pentru amplasarea unui chioșc comercializare 

flori; 

12. Diverse. 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
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