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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. 2123/17.11.2022 

 
 

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

din data de joi, 23 noiembrie 2022, ora 14ºº 
 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinței Consiliului Local al municipiului Suceava, ce a 
avut loc din data de 27 octombrie 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind majorarea Fondului de rezervă bugetară pentru anul 2022, la 
data de 23.11.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local și diminuarea Fondului de rezervă 
bugetară pentru anul 2022, la data de 23.11.2022 - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind Bugetul fondurilor nerambursabile pentru anul 2022, la data de 
23.11.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților 
finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2022 la data de 23.11.2022 - 
inițiator Primarul municipiului Suceava;  

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 197 din 30.06/2022, 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 Municipiului Suceava și Asociația ”10 pentru 
folclor”, Udești Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

8. Proiect de hotărâre privind organizarea unor ceremonii în vederea premierii cuplurilor 
sucevene care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării plății sumei de 532.900 lei datorată de S.C 
Minaro Adama SRL în baza Contractului de asociere nr. 29229/27.07.2017 încheiat cu 
municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC 
ZONAL și Regulament de Urbanism aferent pentru construire Clinică Stomatologică, 
locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente 
la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată - solicitanți: SAV 
DENTISTRY SRL – superficiar și Skurtu Alona și Skurtu Viorel - proprietari teren - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC 
ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire clădire cu spații de birouri 
și spații de locuit, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi 
amenajate și racorduri /branșamente la rețelele de utilități tehnico edilitare, pe teren 
proprietate privată –solicitant: PYAM INVESTMENTS S.R.L. - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC 
ZONAL și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unei zone de locuințe 
colective și individuale de mică înălțime, locuri de parcare, racorduri/branșamente, 
împrejmuire, sistematizare verticală și introducerea în intravilan a suprafeței de 10939 mp 
din parcela cu nr. cadastral 32030, pe teren proprietate privată – solicitant: S.C. CONTRIF 
S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;  
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC 
ZONAL și Regulamentul de Urbanism aferent pentru construire cartier rezidențial cu 
blocuri de locuințe colective cu regim mare de înălțime și funcțiuni complementare 
locuirii(spații comerciale, spații de alimentație publică, spații pentru prestări servicii), 
sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi amenajate, teren de sport, loc de 
joacă pentru copii, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată – solicitant: 
UCASY HOMES S.R.L. -inițiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC 
ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire locuințe colective și 
individuale, împrejmuire teren, sistematizare verticală și racorduri/branșamente la rețelele 
de utilități tehnico-edilitare pe teren proprietate privată – solicitant: MELIJONS S.R.L. - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat și trecerea în domeniul public al 
municipiului Suceava a unui bun imobil – teren, categoria de folosință drum, situat în 
extravilanul municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. 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;  

17. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat și trecerea în domeniul public al 
municipiului Suceava a unor bunuri imobile – teren, categoria drum, situate în municipiul 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

18. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul privat al Municipiului Suceava a 
donației constând într-o parcelă de teren situată în Suceava, str. Ștrandului, în suprafață 
totală de 799 mp, identică cu parcela cu număr cadastral Top 1104/11, având destinația de 
servitute de trecere în favoarea terenurilor adiacente - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind exproprierea unor bunuri imobile  - terenuri proprietate privată 
situate în coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții Ruta alternativă 
Suceava – Botoșani - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

20. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 63 din 27.02.2020 privind exproprierea unor 
imobile – terenuri proprietate privată situate în coridorul de expropriere aferent 
obiectivului de investiții Ruta alternativă Suceava – Botoșani - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

21. 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; 

22. 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; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ”Strategiei de alimentare cu energie 
termică a municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea celor două Protocoale de colaborare și Declarația pe 
propria răspundere, în cadrul proiectului ”HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS" Cod 
MySmis 130963 implementat de MMSS - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 6 locuințe construite prin programul 
Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Suceava - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind atestarea unei persoane fizice care a obținut certificat de 
calificare ca administrator de condominii - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria municipiului 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  
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28. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului 
Municipal ”Matei Vișniec” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

29. Informare Direcția Patrimoniu – Biroul Evidența și Administrarea imobilelor de locuit nr. 
43288/16.11.2022;  

30. Diverse.  
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  


