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Anexă la Dispoziţia nr. 2177/20.11.2020 
 

 
PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, din data de joi, 26 NOIEMBRIE 2020, 
ora 14ºº 

 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 23 octombrie 2020, 26 
octombrie 2020 și 6 noiembrie 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 
Local al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor nerambursabile din 
fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului 
Suceava;  

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - 
inițiator Primarul municipiului Suceava;  

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al 
municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală-Educativă 
„Arcanul – USV” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de 
sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava  pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute din România” - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse în 
vederea atribuirii contractelor de finanțare din bugetul local al Municipiului Suceava în baza Legii nr. 
350/2005 și a Legii nr. 69/2000 - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru 
anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 (1) și anexei la HCL nr. 86/26.03.2020 privind 
aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

12. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului 
didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul 
municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în 
cadrul Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul 
Suceava și Palatului Copiilor Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în 
Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, 
Direcția Silvică Suceava – Ocolul Silvic Pătrăuți, a unei suprafețe de 143,9250 ha de fond forestier, 
din grupul I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a – păduri 
special amenajate în scop recreativ (păduri parc) ce aparțin domeniului public al Municipiului 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp, 
identică cu pc. nr. 36139 din CF 36139 proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, 
str. Eusebiu Camilar nr. 56, cartier Burdujeni – Dealul Mănăstirii, către domnul Rădășanu Cristian, 
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proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de teren - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a unor parcele de teren proprietate privată a 
municipiului Suceava, având destinația de curți construcții și grădini către proprietarii construcțiilor 
edificate pe aceste parcele de teren - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

18. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al municipiului Suceava a donației constând 
în parcela de teren în suprafață de 129 mp identică cu parcela cu număr cadastral 55611 din Cartea 
Funciară a UAT Suceava, situată în intravilanul municipiului Suceava, Zona Metro - inițiator 
Primarul municipiului Suceava;  

19. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al municipiului Suceava a donației constând 
în parcela de teren în suprafață de 209 mp identică cu parcela cu numărul cadastral 55362 și parcela 
de teren în suprafață de 211 mp identică cu parcela cu numărul cadastral 55364 din Cartea Funciară 
55364 UAT Suceava, situate în intravilanul municipiului Suceava, Zona Metro - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele 
de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii farmaciei existente la 
parterul blocului de locuințe situate în Suceava, str. Calea Burdujeni nr. 20, bl. 147 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

21. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri 
imobile nou identificate precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile 
evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr. 26 din 
30.01.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Energetic aferent anului 2019 pentru activitățile de 
transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

25. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru soluționarea cererilor de repartizare a 
locuințelor, conform Legii locuinței nr. 114/1996 și a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 
Naționale pentru Locuințe - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor 
verzi publice din intravilanul municipiului Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

27. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare ca 
administratori de condominii - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

28. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Creșei nr.1 Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava;  

29. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

30. Raport de specialitate al Direcției Patrimoniu – Serviciul Patrimoniu, înregistrat sub nr. 35.728 din 
18.11.2020; 

31. Informarea Biroului Evidența și Administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub nr. 
35.752/19.11.2020; 

32. Diverse. 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

 


