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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. 1924/18.11.2021 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava  

din data de 24 noiembrie 2021, ora 14.00 

 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au 

avut loc în 28 octombrie 2021, 4 noiembrie 2021 și 8 noiembrie 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei 

Zarojanu Angela și declararea ca fiind vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al 

municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de “Cetățean de Onoare al 

Municipiului Suceava ”, doamnei Carmen –Veronica Steiciuc-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 repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului 

Local al municipiului Suceava pentru anul 2021-inițiator Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2021-inițiator 

Primarul municipiului Suceava  

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

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

Suceava  

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, 

pentru anul 2022-inițiator Primarul municipiului Suceava  

9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 246/28.10.2021privind 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  

10. Proiect de hotărâre privind premierea sportivului sucevean Arteni Fîntînaru Florin Nicolae 

pentru performanțelor sportive deosebite obținute în anul 2021-inițiator Primarul municipiului 

Suceava 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență domnului Melenciuc Leon Ioan 

conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare-inițiator Primarul municipiului Suceava  

12. Proiect de hotărâre privind majorarea alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de 

ajutor social Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava 

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

economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare strada Dragomirna”-inițiator 

Primarul municipiului Suceava  
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico 

economici actualizați aferenți obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție a energiei 

electrice pe strada I.C. Brătianu”-inițiator Primarul municipiului Suceava  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici din cadrul proiectului “Reabilitarea sistemului de transport și distribuție 

energie termică în municipiul Suceava ”-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Prețurilor unitare pentru lucrările de refacere a 

îmbrăcăminților străzilor afectate de săpături de intervenție/branșamente la rețelele tehnico-

edilitare-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 

Suceava Lucian Harșovschi 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Contractul nr. 8747/252308/2021 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 doteare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de 

învățământ , aprobat în baza HCL nr. 68/22.04.2021-inițiator Primarul municipiului Suceava  

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

investiții-construire Grădiniță cu program prelungit la Școala Gimnazială nr.1-inițiator Primarul 

municipiului Suceava  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii închirierii de către Municipiul Suceava a unui 

spațiu în vederea distribuirii alimentelor din stocurile Uniunii Europene-inițiator Primarul 

municipiului Suceava  

20. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a două bunuri 

imobile, teren curți-construcții, identice cu nr. cadastral 54765 în suprafață de 18 mp și nr. 

cadastral 56221 în suprafață de 14 mp, din administrarea Colegiului Național “Ștefan cel Mare” 

Suceava , în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava –inițiator Primarul 

municipiului Suceava  

21. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Parohia “Sfinții Arhangheli”Ițcani 

protopopiatul Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 12.500 mp teren ( cimitirul 

Ițcani), formată din o parte a parcelei funciare nr. 1562/3 din Cartea Funciară nr. 177( CFE 

47459)-proprietar tabular Municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

22. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților –

Parohia “Înălțarea Domnului” a unei parcela de teren în suprafață de 488 metri pătrați, identic 

cu parcela cadastrală nr. 57255, ce aparține domeniului public al municipiului Suceava și 

dezmembrat din parcela cadastrală nr. 52406 , situate în intravilanul municipiului Suceava , 

strada Parcului-inițiator Primarul municipiului Suceava  

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul 

atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților-Parohia “Sfinții Trei 

Ierarhi”Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

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

bunuri imobile nou identificate-inițiator Primarul municipiului Suceava 

25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului 

Suceava a unor imobile –teren, având destinația de străzi-inițiator Primarul municipiului 

Suceava  

26. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al 

municipiului Suceava cu o nouă anexă-Anexa nr.19- Bunurile mobile- autovehicule abandonate 

și fără stăpân , trecute în proprietatea privată a municipiului Suceava prin Dispoziția 

Primarului, în conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002 modificată, privind regimul juridic 

al vehiculelor fără stăpân-inițiator Primarul municipiului Suceava   
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27. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și 

Rădăuților în vederea amenajării unei parcări de interes public, pe strada Ion Vodă Viteazul nr. 

2 , pe terenul în suprafață de 5471 mp-proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților-

inițiator Primarul municipiului Suceava 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local, prestate de 

către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în anul 2022-Primarul 

municipiului Suceava  

29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de 

autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza 

municipiului Suceava –inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și consilierul local 

Eugen-Cătălin Alexandroaie 

30. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței en 

gros deținute de S.C. TMT FLOWERS SRL-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion 

Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Teodora Munteanu 

31. Proiect de hotărâre privind încheierea unui ACORD DE ÎNFRĂȚIRE între Municipiul Suceava 

, Județul Suceava din România și Municipiul KARAVAS, District Kyrenia din Republica 

Cipru-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 

Suceava Lucian Harșovschi 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din Registrul local al spațiilor verzi a suprafeței 

de 488 mp amplasată în str. Parcului nr.6, pentru realizarea obiectivului “Extindere casă 

mortuară, construire clopotniță, grup sanitar, lumânărar, cameră tehnică, oficiu parohial, troiță”-

inițiator Primarul municipiului Suceava  

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

municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

34. Proiect de hotărâre privind adoptarea propunerilor privind criteriile pentru stabilirea ordinii de 

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

destinate inchirierii, în municipiul Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava 

35. Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit , înregistrată la nr. 

39048/16.11.2021. 

36.  Diverse. 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 
 

 

 

 

 


