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Anexă la Dispoziţia nr. 276 /19.02.2021 
 

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

din data de joi, 25 FEBRUARIE 2021, ora 14ºº 
 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 28 ianuarie 2021; 
2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.18 la HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind 

atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor 
bunuri imobile, terenuri aferente rețelelor de transport și distribuție a agentului termic - 
inițiator Primarul municipiului Suceava;  

4. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiului Suceava și Casa de Cultură a 
Studenților din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. 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; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces 
la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces 
la o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință 
și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru 
tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.10, punctul 1) din Contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în municipiul Suceava nr. 
32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017 - inițiatori 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. 
Lucian Harşovschi; 

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

11. Informarea Biroului Evidenţa şi Administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub numărul 
5139 din 18.02.2021; 

12. Diverse. 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  


