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Anexă la Dispoziţia nr. 204 /18.02.2022 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava  

din data de 24 februarie 2022, ora 14.00 

 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local al municipiului Suceava din data 

de 27.01.2022, 07.02.2022 și 11.02.2022; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea subpunctului 3 al punctului 3 și a subpunctului 3 al 

punctului 4 al art.4 din HCL nr.249/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate-inițiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Cultural-Educativă 

Arcanul USV Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România-inițiator Primarul municipiului Suceava  

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului 

Suceava în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 

municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava și Asociația 

“Multicare” Suceava precum și finanțarea necesară organizării proiectului “Femei de Succes-

performanță la superlativ”, care va avea loc în data de 08.03.2022-inițiatori Primarul 

municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul “Zona de agrement 

Pădurea Zamca”- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul 

atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evenghelie “Diakonia” Suceava-

inițiator Primarul municipiului Suceava  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Parohia “Sf. Apostoli” 

Ițcani, a unor bunuri proprietatea privată a municipiului Suceava-inițiator Primarul municipiului 

Suceava  

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.74/27.03.2008 privind vânzarea unor parcele de 

teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinația de curți construcții și grădini, 

către proprietarii construcțiilor-case de locuit-inițiator Primarul municipiului Suceava  

11. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de 

investiții-construire Grădiniță cu program prelungit la Școala Gimnazială nr.1-inițiator Primarul 

municipiului Suceava  

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

bunuri imobile nou identificate-inițiator Primarul municipiului Suceava   

13. Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

municipiului Suceava, județul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  
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14. Proiect de hotărâre privind completarea, precum și eliminarea din HCL nr.26 din 31.01.2020 a 

unor bunuri imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava-inițiator Primarul 

municipiului Suceava  

15. 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   

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de stradă situată în Municipiul Suceava 

strada- “Ana Aslan”-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea pc.4, cap.I din anexa nr.2 aprobată conform art.2 din 

HCL nr.29 din 31.01.2019 de aprobare a Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 

2019, pe care persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a 

le presta și Procedura de acordare a ajutorului bănesc de urgență-inițiator Primarul municipiului 

Suceava  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura 

cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a 

cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele 

de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2022-inițiator 

Primarul municipiului Suceava 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind Serviciile Sociale 

pentru anul 2022-inițiator Primarul municipiului Suceava  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din Registrul local al spațiilor verzi a suprafeței 

de 513,33 mp în scopul obținerii autorizației de construire pentru amenajarea intersecției dintre 

străzile Traian Vuia și Nicolae Labiș și a accesului la SC ARABESQUE SRL-inițiator Primarul 

municipiului Suceava  

21. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare 

ca administratori de condominii-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în locațiune cu titlu oneros a unor locuințe aparținând 

domeniului public și privat al Municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2022 al municipiului Suceava-

inițiator Primarul municipiului Suceava  

24. Diverse. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 
 

 

 

 


