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Anexă la Dispoziţia nr. 1129/16.07.2021 

 
 
 
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 
a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al  municipiului Suceava, din data de joi, 22 IULIE 2021, ora 

14ºº 
 
 
 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 30 Iunie 2021; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al 

anului 2021, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

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

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al 
municipiului Suceava pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea ”Programul obiectivelor de investiții – credite interne” pe anul 
2021- inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

7. Proiect de hotărâre privind  asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Legio Phoenix MC Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind  asocierea între Municipiul Suceava și Asociația ”Pentru Suceava” - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării proiectului depus de Asociația Club Sportiv ”Foresta” 
Suceava, declarat câștigător de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021 și aprobat prin HCL 
nr. 56/16.04.2021, respectiv Anexei 1 – formular cerere de finanțare  - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe 
raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională – sesiunea iunie 
2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe 
raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 
2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind premierea unor sportivi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Suceava care fac parte din loturile naționale - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu, Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi și consilierii locali: dl. Nicolae Ciprian 
Anton și Ovidiu Paul Hrițcu; 

13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului 
prof.univ.dr. Mihai Dimian - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilier local 
dna. Anca-Mihaela Gâtlan; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții ”Modul termic și racorduri la instalațiile de utilități” - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul 
de urbanism aferent pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, 
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sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată – Solicitant: 
SANEMI S.R.L - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul 
de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și dotări 
aferente, funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, locuri de parcare, 
racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată – Solicitant: Rosca Cristian, Vieru 
Elena-Doruța și Vieru Constantin Daniel, Rosca Petru și Rosca Viorica, Lazăr Iacob și Lazăr Felicia, 
Străteanu Petru și Tesner Magdalena – Florentina, Botezat Ciprian și Botezat Ioana - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;   

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de 
teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în 
Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 70, bl.70, sc.A - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată  
a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava situat în Suceava, str. 
Oituz nr.25, bl.O3, sc.A - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

19. Proiect de hotărâre privind  apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile 
nou identificate - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

20. Proiect de hotărâre privind semnarea unui Acord de Înfrățire între Municipiul Suceava, Județul Suceava 
din România și Orașul Schaarbeek, Regiunea Capitalei Bruxelles din Regatul Belgiei - inițiatori Primarul 
municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Consiliului Local al 
municipiului Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și consilier local dna. 
Lorena Buburuzan; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava la înființarea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava, a Statutului acestei asociații, precum și 
desemnarea reprezentanților Municipiului Suceava în cadrul Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava 
Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;   

23. Proiect de hotărâre privind  transformarea unor posturi în statul de funcții al Creșei nr. 1 Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava;   

24. Informarea Direcției de Asistență Socială, privind activitatea Serviciului Protecție Socială pentru 
semestrul I/2021;  

25. Diverse. 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  
 
 


