
 1

MUNICIPIUL SUCEAVA 
B-dul. 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 

 
                                                                      
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, 

în data de 22 APRILIE 2021, ora 14.00 
 

 
                    Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava; 
 
 Având în vedere prevederile  art. 133  alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) 
lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
                                                                          DISPUN: 
 
           Art. 1. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua  
de joi, 22 aprilie 2021, ora 14°°, în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 
50, conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție.  
          Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia 
consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic. 
         Art. 3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoţit de documentele prevăzute de lege, 
se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava.  
         Art. 4. Cu privire la proiectul de hotărâre menţionat, se pot formula şi depune amendamente în 
condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
         Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 
administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de 
legalitate. 
 

PRIMAR, 
ION LUNGU 

                                                                                                                                                                                                                                                                
                              CONTRASEMNEAZĂ 
              SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
              Jrs. IOAN CIUTAC 
 
  Nr. 589 
  Din 16.04.2021 
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                                                                                                              Anexă la Dispoziţia nr. 589/16.04.2021 
 

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

din data de joi, 22 APRILIE 2021, ora 14ºº 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 25.03.2021 și 
02.04.2021; 

2. Raport cu privire la solicitarea nr. 52/01.04.2021 și nr.58/06.04.2021; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru 

trimestrul I 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 creditelor interne al Municipiului Suceava 
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 asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „10 pentru 
folclor” Udești, Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de 
Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport 
Public Local S.A. Suceava pentru anul 2021 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru anul 2021 al Societății Comerciale 
Parcuri Industriale Bucovina - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență familiei Lupu Adrian a 
cărui locuință de pe strada Crângului, nr. 22A a fost distrusă în urma incendiului din data de 
15.03.2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului 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, pentru anul 2021 - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru 
anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava” – Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect 
intitulat „Alături ce cei nevoiași și suferinzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru 
anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și „Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași” – 
Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru 
anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația pentru Intervenție în Autism 
Suceava (AIAS) – Centrul de Zi „Atipic” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru 
anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” – Centrul Social de 
zi „Sfânta Vineri” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația 
„Lumină Lină” – Centrul Social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost -  
„Sfânta Vineri” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA 
– Centrul de Zi de Recuperare Emanuel Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în cadrul Programului Social 
„Dăruiește Responsabil” - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 62 din 28 martie 2019 privind 
aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici din 
cadrul proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” cod SMIS 
129478 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 197 din 25.07.2019 privind aprobarea 
proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” și a chetuielilor ce 
revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori: Primarul municipiului Suceava 
dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot 
beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local USR Suceava d-na. 
Lorena Buburuzan; 

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

24. Proiect de hotărâre privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce 
frecventează Creșa nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Județul Suceava 
prin Consiliul Județean Suceava împreună cu Muzeul Național al Bucovinei în vederea 
înființării unei stații de încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de Scaun a Sucevei - 
inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava 
dl. Lucian Harșovschi; 

26. 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; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea a 
teritoriului și urbanism – CTATU și a regulamentului de funcționare al acesteia, conform 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare  - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind numirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru stabilirea 
temei, obiectivelor și cerințelor Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de Municipiul Suceava 
- inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu bunurile imobile terenuri / construcții ce fac 
obiectul coridoarelor de expropriere aferente investițiilor inițiate de Municipiul Suceava în 
zona Cartierului Obcini și str. Ștefan Tomșa - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

31. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația Sfântul Ioan cel Nou 
de la Suceava, Centrul Medico – Social de Îngrijire la Domiciliu a unui spațiu în suprafață 
totală de 391,75 mp, situat în Suceava, str. Calea Unirii nr. 15 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

32. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor 
bunuri imobile și mobile nou identificate, precum și modificarea elementelor de identificare a 
unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, 
aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

33. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii farmaciei 
existente la parterul blocului de locuințe situată în Suceava, str. Calea Burdujeni nr. 20, bl. 
147 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

34. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 350/14.12.2017 privind cuantumul ratelor 
lunare / anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă și a 
tarifelor aplicabile pentru anul 2018 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu 
și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a piețelor 
agroalimentare și a Complexului Comercial Bazar situate în municipiul Suceava - inițiatori: 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. 
Lucian Harșovschi; 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei autogări de către S.C. 
CEZTRANS COMPANY S.R.L. - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 300 din 25 octombrie 2018, 
cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de 
călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și 
serviciilor de piață în municipiul Suceava, modificată și completată prin HCL nr. 23/2020 - 
inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava 
dl. Lucian Harșovschi;   

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

39.  Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2021 
pentru municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

40. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

41. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul I 2021 nr. 
173759/12.04.2021; 

42. Diverse; 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 
JRS. IOAN CIUTAC 


