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                                                                                                              Anexă la Dispoziţia nr. 557/08.04.2022 
 

 
PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,  
din data de joi, 14 APRILIE 2022, ora 14ºº 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru 
trimestrul I al anului 2022, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de 
dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului obiectivelor de investiții al Bugetului 
Local, la data de 14.04.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2022 la data de 14.04.2022 - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Profesioniștilor 
C.N. „Ștefan cel Mare” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Științifică de 
Drept și Administrație Publică Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația de Părinți și 
Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația „Crest” (Creative 
Strategies) Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener 
în cadrul proiectului „RE-ACT-Reflections on Local Resilience and Reactions to COVID-19  
impact on Youth – Impactul pandemiei COVID-19 asupra tineretului. Analiza eficienței 
măsurilor adoptate și a capacității de răspuns”, cod 101053745, finanțat de Comisia 
Europeană în cadrul Programului CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT – Rețele de orașe - 
inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava 
dl. Lucian Harșovschi; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în cadrul proiectului 
„Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa I”, de aprobare a notei de 
fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului 
de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 
ocazionale și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin 
proiect - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 
Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 
economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețele de iluminat public străzile 
Apeductului și Mirăuților” - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

11. Proiect de hotărâre privind majorarea alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei 
de ajutor social Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării serviciului social Centrul Social de zi „Sfânta 
Vineri” al Asociației „Lumină Lină” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Serviciului social de îngrijiri la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice, al Asociației „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” – proiect 
intitulat „Alături de cei nevoiași și suferinzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării serviciului social Centrul de Zi „Atipic” al  
Asociației pentru Intervenție în Autism Suceava (AIAS) - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării Serviciului social de îngrijiri la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice, al Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași – Centrul de îngrijire 
la domiciu punct de lucru Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren identic cu parcela cadastrală nr.57623 
din Cartea Funciară nr. 57623 Suceava, în suprafață de 10.000 metri pătrați, situat în 
Suceava, strada Parcului fn. din domeniul privat al municipiului Suceava în domeniul public 
al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind închirierea pe bază de licitație a unor parcele de teren proprietate 
publică a municipiului Suceava, având destinația de pajiște – pășune naturală - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 2 locuințe construite prin programul Agenției 
Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Suceava, str. Pictor Șerban Rusu Arbore - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității 
de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru consumatorii branșați la 
sistemul centralizat, începând cu 1 mai 2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

21. Informare privind Raportul comisei de evaluare a ofertelor, constituită în baza Dispoziției 
Primarului nr. 358/07.03.2022 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 18/27.01.2022, cu privire la 
licitația organizată în data de 22.03.2022 în scopul închirierii a șase spații comerciale și a 
terenului aferent, ce aparțin domeniului public al municipiului Suceava situate în Suceava, 
strada Petru Rareș nr. 7A, înregistrată sub nr. 10.601/22.03.2022; 

22. Diverse; 
 
 

 
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 

JRS. IOAN CIUTAC 
 
 


