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PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,  

din data de joi, 17 decembrie 2020, ora 14ºº 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinței Consiliului Local din data de 26 noiembrie 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 

pentru construire depozit mărfuri industriale, sistematizare verticală, locuri de parcare, 

racorduri/branșamente, împrejmuire cu caracter provizoriu, pe teren proprietate privată , 

solicitant S.C. LOCKET TRADING S.R.L.-inițiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei concesiunii unei pacele de teren proprietate 

privată a municipiului Suceava , situat în Suceava , strada Eroilor fn și aprobarea prețului 

concesiunii-inițiator Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava 

în domeniul privat al municipiului Suceava în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării-

inițiator Primarul municipiului Suceava  

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava 

în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a 

gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei 

termice produse in sistem centralizat în municipiul Suceava , contract înregistrat la SC 

Thermonet SRL sub nr.66 din 15.10.2015 și înregistrat la registratura Primăriei municipiului 

Suceava sub nr. 30.104din 15.10.2015 , în vederea scoaterii din funcţiunie, casare şi 

valorificare a activelor corporale-iniţiator Primarul municipiului Suceava 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava 

în domeniul privat al municipiului Suceava , bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia 

Judeţeană pentru apă şi canalizare Suceava (AJAC Suceava ) şi operatorul ACET SA 

Suceava , înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010, în vederea scoaterii din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.27 din 30.01.2010 privind 

aprobarea inventarului bunurilor-teren şi clădiri-proprietate publică a municipiului Suceava  

aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar-iniţiator Primarul municipiului 

Suceava  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea alin.5.1, art.5 din Contractul pentru acordarea de 

servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava și Asociația “Sfântul Ioan cel Nou de la 

Suceava ” nr. 252266/04.06.2020 aprobat prin HCL nr. 114/27.05.2020-iniţiator Primarul 

municipiului Suceava  

9. Proiect de hotărâre privind modificarea alin.5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii 

sociale încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Lumina Lină” nr. 252653/30.06.2020 

aprobat prin HCL nr.162/25.06.2020-iniţiator Primarul municipiului Suceava  
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10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru 

asigurarea unor  cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor 

dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare 

pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare 

de învăţământ, aprobat în baza HCL nr.83/26.03.2020-iniţiator Primarul municipiului 

Suceava 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local, pe care 

persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, au obligaţia de a le presta şi 

a Planului Anual de Acţiuni privind Serviciile Sociale , pentru anul 2021-inițiator Primarul 

municipiului Suceava  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind îndrumarea și coordonarea 

asociațiilor de proprietari din Municipiul Suceava –inițiatori Primarul municipiului Suceava 

Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

13. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare 

ca administratori de condominii- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

14. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile –ianuarie, februarie 

, martie 2021-inițiator Primarul municipiului Suceava  

15. Raport anual de analiză și evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanță 

privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 

01.10.2019-30.09.2020, înregistrat la nr. 37.076/02.12.2020. 

16. Diverse; 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 

JRS. IOAN CIUTAC 


