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MUNICIPIUL SUCEAVA 
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Anexă la Dispoziţia nr. 1374/17.07.2020 

 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al  municipiului Suceava, din data de joi, 23 IULIE 

2020, ora 14ºº 

 

 

 

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

avut loc in data de 25 iunie 2020 și 7 iulie 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru 

trimestrul II al anului 2020, pe cele două secţiuni-Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de 

dezvoltare-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii pentru anul 2020-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

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

2020-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local al 

Municipiului Suceava pentru anul 2020 , a proiectelor declarate câştigătoare de Comisia de 

evaluare şi selecţie în data de 15.07.2020-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

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

cultelor religioase recunoscute din România-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Clubul Naţional Bucovina 

al Crescătorilor şi Proprietarilor de Câini de Rasă Ciobănesc de Bucovina Suceava –iniţiator 

Primarul municipiului Suceava  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică clădiri de locuit 

multietajate”-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL.nr.154 din 25.06.2020 privind 

acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza 

municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională-sesiunea 

iunie 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava  

10. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de 

învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de 

Bacalaureat-sesiunea iunie-iulie 2020-inițiator Primarul municipiului Suceava  

11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea doamnei Irimia Delia Elena –director adjunct la 

Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, să semneze contractul de finanţare şi 

documentele aferente contractării şi implementării proiectului SMIS 132173 “ Practica-punte 

între şcoală şi muncă „‟-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

12. Proiect de hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat al municipiului Suceava a unor 

parcele de teren situate în Suceava, strada Zamca, strada Profesor Leca Morariu nr.2, B-dul 

George Enescu, strada Nicolae Titulescu şi strada Cireşilor nr.28A-iniţiator Primarul 

municipiului Suceava  
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13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr. 234 din 27.07.2017 privind 

aprobarea atribuirii în folodinţă gratuită a unui spaţiu situat la etajul I al sălii de sport al 

Liceului cu Program Sportiv Suceava , către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava  

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

proprietate privată a municipiului Suceava , situate în Suceava , str. Calea Burdujeni fn 

identic cu parcela cadastrală nr.54840, în vederea amplasării unei staţii de încărcare maşini 

electrice-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

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

proprietate privată a municipiului Suceava , situată în Suceava strada Petru Rareş nr.52, în 

vederea construirii unei clădiri cu destinaţia depozit şi atelier creaţii modă textile-iniţiator 

Primarul municipiului Suceava  

16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.120/2019 privind numirea reprezentanţilor 

Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC 

Transagent SRL Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar 

familiilor pentru plata serviciilor aferite de bonă-inițiator Primarul municipiului Suceava  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ridicarea , transportul şi 

depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staţionate neregulamentar, 

a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului 

Suceava , precum şi înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe 

partea carosabilă-iniţiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu şi Viceprimarul 

municipiului Suceava Lucian Harşovschi 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea în formă actualizată a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Direcției de Asistență Socială-ințiator Primarul municipiului Suceava  

20. Proiect de hotărâre privind mutarea şi transformarea unui post-funcţie contractuală vacantă-

iniţiator Primarul municipiului Suceava  

21. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului 

Municipal “Matei Vişniec” Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava  

22. Informare privind activitatea Serviciului Protecție Socială pentru semestrul I 2020, 

inregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 252.839 din 10.07.2020. 

23. Diverse. 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 

  

 

 

 

 


