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                                                                                                         Anexă la Dispoziţia nr. 1.844 /14.08.2019 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,  

din data de joi, 22 AUGUST 2019, ora 14ºº 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 25.07.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea înlocuitorului de drept al Primarului dl. Ion Lungu – 

inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, 

octombrie, noiembrie 2019 – inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Alianța Sindicatelor din 

Învățământ Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Societatea Științifică 

„CYGNUS – CENTRU UNESCO” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală 

„Friedrich Schwartz” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. 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 și selecție în data de 14.08.2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei l la HCL nr. 31/25.02.2016, modificată prin 

HCL nr. 1/15.01.2018, modificată prin HCL nr. 188/31.05.2018, modificată prin HCL nr. 

9/31.01.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne / externe în 

valoare de 25.000.000 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețele de iluminat public strada 

Victoriei” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere sistem de monitorizare a municipiului 

Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a străzii 

Nicolae Titulescu - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a unor 

bunuri imobile, având destinația de acces și parcări - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

14. 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 delegare a 

gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei 

termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

15. 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 delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația 

Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava) și operatorul ACET S.A. 

Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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16. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 162 din 26.05.2016 privind completarea 

bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 

17/5013/13.04.2010 și administrate de S.C. ACET S.A. Suceava - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

17. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul II 2019 

înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 148/08.08.2019;  

18. Informarea Serviciului cadastru, fond funciar, registru agricol cu privire la propunerea de 

constituire a dreptului de proprietate pentru terenul în suprafață de 401 mp. teren aferent 

construcției cu destinație de locuință, identic cu parcela nr. 51725, situată în Municipiul 

Suceava, str. Vasile Lupu nr. 17, în favoarea d-nei. Macoveiciuc Maria , a d-lui. Macoveiciuc 

Ovidiu Cristian și a d-lui. Macoveiciuc Păstorel Daniel, înregistrată sub nr. 

25361/31.07.2019;  

19. Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub nr. 

27024/14.08.2019; 

20. Diverse; 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 

JRS. IOAN CIUTAC 


