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                                                                                                             Anexă la Dispoziţia nr. 66/21.01.2022 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,  

din data de joi, 27 IANUARIE 2022, ora 14ºº 

 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 16.12.2021 și 

28.12.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea subpunctului 3 din cadrul punctului 4 al art. 4 din 

HCL nr. 249/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anul 2022, a excedentului bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021, în sumă de 656.746,78 lei - 

inițiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 

2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local” - 

inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local 

al Municipiului Suceava a proiectelor/programelor sportive inițiate și derulate de către 

structurile sportive de drept public” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare de care pot 

beneficia elevii din unităţile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava în 

anul şcolar 2021-2022 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii “Sistem de detecție și avertizare la efracție și 

sistem de supraveghere video la Adăpostul pentru câini fără stăpân aparținând municipiului 

Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 129 din 30.06.2021 privind aprobarea 

proiectului „Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și 

laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș” și a cheltuielilor ce revin 

Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion 

Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;  

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 130 din 30.06.2021 privind 

aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici a 

proiectului „Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și 

laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș” - inițiatori: Primarul 
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municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian 

Harșovschi;  

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

pentru construire Sediu Judecătorie Suceava, împrejmuire, pe teren aflat în proprietatea 

Statului Român – domeniul public cu drept de administrare Tribunalul Suceava – Solicitant: 

Tribunalul Suceava prin Compania Națională de Investiții - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

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

Regulamentul de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe 

colective,spații comerciale, spații penru servicii și birouri, locuri de parcare, sistematizare 

verticală, spații verzi, racorduri / branșamente pe teren proprietate privată – Solicitant: S.C. 

GRAZIE MILLE S.R.L. și S.C. TASA INVEST IMOBILIARE S.R.L. -  inițiator Primarul 

municipiului Suceava;  

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

bunuri imobile nou identificate  -  inițiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea și eliminarea din HCL nr. 26 din 

31.01.2020 a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -  

inițiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a 

Studenților din Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de acordare a dreptului de folosință asupra 

unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. 

Bistriței fn, proprietarului construcției amplasate pe această parcelă de teren, respectiv 

Telekom România Communications SA și aprobarea indemnizației datorate - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unei parcele de 

teren acordate în baza prevederilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuințe proprietate personală, republicată - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

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

300 mp, identică cu pc. nr. 35365  din CF 35365 proprietate privată a municipiului Suceava, 

situată în Suceava, str. Constantin Sofroni, nr. 57, cartier Burdujeni (Dealul Mănăstirii – 

Cartierul Tinereții) către domnul Ursan Ovidiu-Neculai, proprietar al imobilului casă de 

locuit amplasată pe această parcelă de teren - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pe bază de licitație publică, a șase spații 

comerciale și a terenului aferent, ce aparțin domeniului public al Municipiului Suceava, 

situate în Suceava, str. Petru Rareș nr. 7A - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

20. Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava str. Tudor Ștefaneli identică cu 

parcela cadastrală numărul 57163, în vederea amenajării unei parcări pentru ambulanțe - 

inițiator Primarul municipiului Suceava;  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică a municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

municipiul Suceava pentru anul şcolar 2022-2023 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

23. Proiect de hotărâre privind aprobare asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină 

Lină Suceava – „Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost – 

Sfânta Vineri” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în cadrul proiectului 

„Convenant of Mayors for Climate & Energy” – Convenția Primarilor din Europa privind 

clima și energia - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al 

Municipiului Suceava 2021 - 2030 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu 

și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor de taxi pentru realizarea serviciului de 

transport persoane în regim de taxi - inițiatori Primatul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

27. Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate 

închirierii în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din registrul local al spațiilor verzi a suprafeței 

de 10 mp în scopul obținerii autorizației de construire pentru amplasare soclu și statuie bust 

monument comemorativ “Dimitri Loghin”, în parcul “Prof. Ioan Nemeș” din b-dul Ana 

Ipătescu - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

29. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată, către Unitatea Militară 02655 Vlădeni a 

unor bunuri aflate în patrimoniul municipiului Suceava şi în dotarea Direcţiei Poliţia Locală 

Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului cu principalele activități ce urmează a fi 

desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2022, obiectivele stabilite și indicatorii de 

performanță - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

31. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2021 înregistrată sub nr. 

250298/17.01.2022;  

32. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală în anul 2021 înregistrată sub nr. 

170151/12.01.2022; 

33. Diverse; 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 

JRS. IOAN CIUTAC 

 

 

 


