
 1

                                                                                                              Anexă la Dispoziţia nr. 2.029/26.10.2020 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,  

din data de joi, 29 OCTOMBRIE 2020, ora 14ºº 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 

30 septembrie 2020; 

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

trimestrul III al anului 2020, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de 

dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind efectuarea de virări de credite și repartizarea disponibilităților din 

Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

cultelor religioase  recunoscute din România -  inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava: str. 

Bogdan Bicsi, str. Cornel Grosar - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 6.1, alin. 6.2 din art. 6 precum și alin. 7.1, alin. 

7.2 din art. 7 a Contractului nr. 251225/4.03.2020 aprobat prin HCL nr. 48/27.02.2020 

încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” Suceava – „Centrul social de 

noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost – Sfânta Vineri” – inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor suceveni Toma Dorel și Tcaciuc Cristi 

Mihai pentru performanțele sportive deosebite obținute la Campionatul European de 

Culturism din Spania, Campionatul național de Culturism și Fitness de la Sibiu și competiția 

Balcan Championships de la Drobeta Turnu Severin - inițiatori: Primarul municipiului 

Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 
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