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MUNICIPIUL SUCEAVA 

B-dul. 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 

 

                                                                      

Anexă la Dispoziţia nr.  433  /19.03.2021 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava  

din data de 25 martie 2021, ora 14.00 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinței Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 

25.02.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe 

anul 2021- iniţiator Primarul municipiului Suceava 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală 

“Ansamblul Maestro Art”Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava 

5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Sing 

Bucovina/Bucovina cântă” Suceava-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “XS Motor Sport” 

Iaşi - iniţiator Primarul municipiului Suceava  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici precum și a finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție 

potrivit prevederilor OUG 18/2009 pentru “Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate, 

etapa I-10 imobile” - iniţiator Primarul municipiului Suceava 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul Termoficare şi a eşalonării 

multianuale a implementării proiectului pentru obiectivul de investiţii “Deviere conducte de 

termoficare –reţele de transport 2x Dn700 strada Apeductului din municipiul Suceava” - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de soluții, constituirea comisiei 

tehnice pentru elaborarea temei de proiectare și evaluarea ofertelor în cadrul concursului de 

soluții pentru proiectul „Zona de agrement Parc Șipote” – inițiatori: Primarul municipiului 

Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian 

Harșovschi 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 

Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea de locuințe colective, spații comerciale, 

locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren 

proprietate privată, solicitant SANEMI S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava 

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii sectoarelor de drumuri naționale și a 

terenurilor aferente aflate în domeniul public al statului, cu indicativele-DN2 km431+180-

431+400, DN2  km441+500-442+211, DN17 km252+404-252+420, DN29A km 3+000-4+207, 

din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului 

Local al municipiului Suceava și privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național și a 

terenului aferent aflat în domeniul public al statului cu indicativul-DN29 km5+964-6+000, din 
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administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava în administrarea Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii - inițiator Primarul municipiului Suceava   

12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Consiliului Judeţean Suceava a unui 

spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, în suprafaţă utilă de 290,07 mp situat în Suceava str. 

Nicolae Bălcescu nr.2 spaţiu ce aparţine domeniului privat al municipiului Suceava – iniţiator 

Primarul municipiului Suceava 

13. Proiect de hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat al municipiului Suceava a unor 

bunuri imobile nou identificate în Cartierul Obcini şi zona Tătăraşi – str. Ştefan Tomşa - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pe bază de licitaţie publică, a unui imobil-

spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Suceava , str. Cuza Vodă nr.25 în suprafaţă de 

194mp, identic cu p.c.55822-C1-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

15. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de 

investiții –construire Grădiniță în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 1666 mp limitrof 

străzilor Duzilor și Mesteacănului - inițiator Primarul municipiului Suceava 

16. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de 

investiţii Parcare în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 3020 mp limitrof strazii Duzilor 

și B-dul Corneliu Coposu-inițiator Primarul municipiului Suceava  

17. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de 

investiții Parcare în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 1538 mp limitrof străzilor 

Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

18. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul privat al municipiului Suceava a donației 

constând în parcela de teren în suprafață de 100 mp identică cu parcela cu număr cadastral 

56531 din cartea Funciară a UAT Suceava, situată în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 -

inițiator Primarul municipiului Suceava  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor legale în vederea realizării 

obiectivului de investiții Parcare str. Ștefan Tomșa din municipiul Suceava pe terenul în 

suprafață de 4512 mp- inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul 

local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 137 din 10.07.2008 privind aprobarea 

listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Suceava aflată în administrarea Consiliului 

Local al municipiului Suceava, în care funcţionează unităţi medicale precum şi a celor în care 

se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor 

OUG nr. 68 din 28.05.2008 şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului 

Suceava în Comisia constituită în vederea vânzării spaţiilor medicale, modificată prin HCL nr. 

356 din 14.12.2017 - iniţiator Primarul municipiului Suceava 

21. Proiect de hotărâre privind aprobare “Regulament privind drepturi, obligaţii şi sancţiuni în 

utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice” – Primarul municipiului Suceava dl. Ion 

Lungu și Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi 

22. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Suceava la programul Comisiei Europene 

“Proposed Mission-100 Climate–neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens” - iniţiatori 

Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava d-na. Teodora Munteanu și consilierii 

locali:  dl. Dan Nichiforel și d-na. Lorena Buburuzan 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de evaluare a managementului Teatrului 

„Matei Vişniec” Suceava precum şi a comisiei de evaluare şi a celei de soluţionare a 

contestaţiilor - iniţiator Primarul municipiului Suceava 

24. Proiect de hotărâre de modificare a Programului de Transport din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul 

Suceava aprobat prin HCL nr. 333 din 24.11.2016, privind atribuirea în gestiune delegată a 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu modificările și 



 3

 

completările HCL nr.52/2018 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

Consilierul local - Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi 

25. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliului Local al municipiului Suceava a 

doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Suceava - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava 

26. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile:  aprilie, mai și iunie 

2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava 

27. Raport privind memoriul înaintat Prefecturii Suceava de Liga Habitat și dl. Pușcaș Gelu Gabriel 

privind unele aspecte de nelegalitate ale HCL nr. 303/17.12.2020 și redirecționat și înregistrat la 

Municipiul Suceava cu nr. 6426/02.03.2021 și a contestației formulate de Asociația de 

proprietari nr. 24 către Consiliul Local Suceava înregistrată cu nr. 37/01.03.2021 având ca 

obiect anularea HCL nr. 303/17.12.2020, înregistrat sub nr. 8400/18.03.2021 

28. Diverse. 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


