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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. 986 /25.06.2021 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava  

din data de 30 iunie 2021, ora 14.00 

 

 

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

27.05.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 

2021-inițiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului Suceava 

pentru anul 2021-inițiator Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021-inițiator Primarul municipiului 

Suceava  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor 

nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2021-inițiator 

Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” 

doamnei Jane Nicholson-inițiator Primarul municipiului Suceava 

7. Proiect de hotărâre privind premierea unor sportivi din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din municipiul Suceava pentru performanțe sportive deosebite-inițiatori Primarul 

municipiului Suceava Ion Lungu , Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi și 

consilierii locali Nicolae Ciprian Anton și Ovidiu Paul Hrițcu 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.122 din 27.05.2021 privind aprobarea 

proiectului “Obţinere autorizaţie de construire pentru corp clădire cu săli de clasă şi laboratoare 

pentru gimnaziu la Colegiul Naţional Petru Rareş ” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului 

Suceava în cadrul proiectului-iniţiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu şi 

Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.221 din 27.08.2020 privind aprobarea 

Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului “Obţinere 

autorizaţie de construire pentru corp clădire cu săli de clasă şi laboratoare pentru gimnaziu la 

Colegiul Naţional Petru Rareş” -iniţiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu şi 

Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi; 

10. Proiect de hotărâre privind modificare anexei nr. 1, aprobate prin HCL nr. 365/19.12.2019, 

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de 

27.966.605,98 lei, modificată prin HCL nr. 102/30 aprilie 2020 – inițiator Primarul municipului 

Suceava;  

11. Proiect de hotărâre privind modificare anexei la HCL nr. 322/29.11.2018 privind aprobarea 

studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului 

„Modernizare Ștrand Ițcani” – inițiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiție –“Rută alternativă acces în Cartierul Europa și 
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lucrări de sistematizare verticală, drumuri, alei, trotuare, căi de acces”-inițiator Primarul 

municipiului Suceava  

13. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgenţă domnului Badragan Adrian-Marius 

pentru copilul Badragan Ionuţ-Dumitru, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiatori Primarul municipiului 

Suceava Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi; 

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în două parcele de teren alăturate, în 

suprafață de 1399 mp. (p.c. 42732) și respectiv în suprafață de 647 mp. (p.c.43307) - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către municipiul Suceava a unui imobil – 

curți construcții în suprafață totală de 5100 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, 

strada Universității fn, pe care sunt amplasate șase construcții – sere flori - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 300 

mp, identică cu p.c. nr. 5252 din CF 6142 proprietate privată a municipiului Suceava, situată în 

Suceava, Cartier Burdujeni (Dealul Mănăstirii – Cartierul Tinereții), str. Constantin Sofroni, nr. 

51, sc. A către domnul Hârtopeanu Ioan, proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe 

această parcelă de teren - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 300 

mp, identică cu p.c. nr. 39550 din CF 39550 proprietate privată a municipiului Suceava, situată 

în Suceava, Cartier Burdujeni (Dealul Mănăstirii – Cartierul Tinereții), str. Constantin Sofroni, 

nr. 47, către doamna Neamțu Ionela - Daniela, proprietara imobilului casă de locuit amplasată 

pe această parcelă de teren - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

18. 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 30.01.2010-inițiator Primarul municipiului Suceava  

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de acordare a dreptului de superficie asupra 

parcelei de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava , str. Petru Rareș 

nr.52 A proprietarului construcției amplasate pe această parcelă de teren, respectiv SC Moda 

Miss SRL-inițiator Primarul municipiului Suceava  

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de stradă în Municipiul Suceava-str. 

Promenadei-iniţiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 

Suceava Lucian Harșovschi 

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și a statului de funcții pentru Primăria 

municipiului Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2021 

pentru municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava 

23. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile –iulie, august, 

septembrie 2021-iniţiatori Primarul municipiului Suceava  

24. Diverse. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 
 

 

 

 


