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                                                                                                         Anexă la Dispoziţia nr. 1.756/22.10.2021 
 
 
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,  

din data de joi, 28 OCTOMBRIE 2021, ora 14ºº 
 
 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 16.09.2021, 
30.09.2021 și 11.10.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului 
Suceava”, domnului Dimitrie Balint - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru 
trimestrul III al anului 2021, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea 
de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru 
anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 28/25.03.2021 și HCL nr. 
101/27.05.2021 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea proiectului depus de Asociația Cultural – 
Educativă „Arcanul – USV” Suceava, declarat câștigător de Comisia de evaluare și 
selecție în data de 18.05.2021 și aprobat prin HCL nr. 102/27.05.2021 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Creativ AS” 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Contractul nr.8747/252308/2021 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, aprobat în baza HCL nr. 68/22.04.2021 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport 
Public Local S.A. Suceava - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru 
terenul atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru realizarea 
unei biserici ortodoxe – Parohia ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Suceava - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 
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13. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul privat al municipiului Suceava a 
donației constând în parcela de teren în suprafața de 1190 mp identică cu parcela cu 
număr cadastral 52608 înscrisă în Cartea Funciară 52608 Suceava, situată în intravilanul 
municipiului Suceava, Cartier Burdujeni, strada Eternității - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Grădiniței cu Program Prelungit Prichindel 
Suceava de a efectua casarea și valorificarea materialelor rezultate din implementarea 
proiectului ”Reparații planșeu peste ultimul nivel”  - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 
economici aferenți obiectivului de investiții „Ruta alternativă Suceava – Botoșani, etapa 
III (tronson de la pod peste râul Suceava până la DN29) – drum, canalizare pluvială și 
pasaj superior CF” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 66/2008 privind 
aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de 
persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi - inițiatori: Primarul municipiului Suceava 
dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;   

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

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1(1) și anexei la HCL nr. 105/27.05.2021 
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; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 273/26.11.2020 privind 
desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din 
învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din registrul spațiilor verzi a unei suprafețe 
de 93,00 mp din registrul spațiilor verzi aferent obiectivului „Amplasare soclu și statuie 
bust Frantz Des Loges primar al Sucevei în perioada 1891-1914 pe strada Bulevardul 
1Mai”, în vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind „Amplasare soclu și statuie bust Frantz Des Loges primar al 
Sucevei în perioada 1891-1914 pe strada Bulevardul 1Mai”, în vecinătatea Primăriei 
Municipiului Suceava, pe o suprafață de 93,00 mp. proprietate publică a municipiului 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din registrul spațiilor verzi a unei suprafețe 
de 4.022,92  mp. aferentă obiectivului de investiții „Sens giratoriu la intersecția Calea 
Obcinilor, Bulevardul 1 Mai și Bulevardul 1 Decembrie 1918 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Registrul local al spațiilor verzi din 
Municipiul Suceava a suprafeței de teren de 155.560 mp. spațiu verde cu funcțiuni de 
zonă de agrement, recreere și petrecere a timpului liber realizat prin reconversia suprafeței 
de 155.560 mp. teren degradat amplasat în albia minoră a râului Suceava - inițiator 
Primarul municipiului Suceava;  

24. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei tehnice pentru elaborarea temei de 
proiectare pentru studiu de fezabilitate pentru proiectul „Zona de agrement Pădure 
Zamca”  - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

25. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul III - 2021 
înregistrată sub nr. 274.997/11.10.2021; 
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26. Informare cu privire la propunerea de constituire a dreptului de proprietate pentru 
suprafața de 119 mp. teren aferent construcției cu destinație de locuință situată în 
intravilanul municipiului Suceava, str. Cetății, nr. 2, identic cu parcela nr. 43.974 din C.F. 
nr. 43.974 a UAT Suceava, în favoarea doamnei Schipor Maria, înregistrată sub nr. 
35.614/20.10.2021;  

27. Diverse; 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 
JRS. IOAN CIUTAC 


