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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. 1528/24.09.2021 

 
 

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

din data de joi, 30 SEPTEMBRIE 2021, ora 14ºº 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 22.07.2021, 
27.07.201, 09.08.2021 și 27.08.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului 
Suceava” domnului profesor universitar doctor inginer Valentin Popa - inițiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu, Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian 
Harșovschi și Consilierii locali: d-na. Lorena Buburuzan și d-na. Anca – Mihaela Gâtlan; 

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului 
Suceava” domnului Bernard Rossmann - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind conferirea post – mortem a titlului de „Cetățean de Onoare al 
Municipiului Suceava” domnului Ion Paranici - inițiatori Primarul municipiului Suceava 
dl. Ion Lungu și Consilierul local dl. Ioan – Dan Cușnir; 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2021 - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru 
anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al 
Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2021 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării Programului anual al finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2021 - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Filiala Suceava a 
Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația ”XS Motor 
Sport” Iași - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 
Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuințe cu regim 
mic de înălțime și dotări aferente, funcțiuni complementare locuirii, sistematizare 
verticală, locuri de parcare, racorduri / branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate 
privată – Solicitanți: Roșca Cristian, Vieru Elena – Doruța și Vieru Constantin Daniel, 
Roșca Petru și Roșca Viorica, Lazăr Iacob și Lazăr Felicia, Strateanu Petru și Tesner 
Magdalena – Florentina, Botezat Ciprian și Botezat Ioana - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 
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14. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului existent cu 
destinația de cabinete medicale, consultații și tratament situat în Suceava, B-dul 1 
Decembrie 1918 nr. 20 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 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; 

16. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor 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; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unei 
parcele de teren în suprafață de 104 mp situat în Suceava Calea Unirii nr. 35, în incinta 
Complexului Comercial Bazar, teren proprietate a unei persoane fizice - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a 
unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii 
unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Oituz nr.25, bl.O3, sc.A - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru 
terenul atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților – Parohia 
”Sfântul Spiridon” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor 
bunuri imobile nou identificate - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Consiliul Județean 
Suceava în vederea reamenajării și modernizării parcării situată pe strada Parcului f.n., în 
suprafață de 5060 mp – proprietatea municipiului Suceava – domeniul public și 9769 mp 
– proprietatea județului Suceava – domeniului public - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din registrul spațiilor verzi a unei suprafețe 
de 2579,65 mp aferent obiectivului de investiții ”parcare supraterană etajată, parcare 
supraterană la nivelul solului și Grădiniță, pe străzile: Mesteacănului, Duzilor și B-dul 
Corneliu Coposu  - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din registrul spațiilor verzi a unei suprafețe 
de 242 mp aferent obiectivului de investiții ”Sediul Judecătorie Suceava” - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A a amplasamentului 
situat în municipiul Suceava, str. Mircea Hrișcă f.n., nr. cadastral 57073 și asigurarea 
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect tip – construire creșă 
mare pentru 10-11 grupe de copii, cu 110 locuri - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului 
Suceava;  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr. 
27732/13.10.2014 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare 
stradală și de iarnă în municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Energetic aferent anului 2020 pentru 
activitățile de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în municipiul 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava cu POOL – UL de 
Asigurarea Împotriva Dezastrelor Naturale SA (”PAID”)- inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de 
facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului – cadru de acordare a 
subvenției pentru transportul public local de călători, modificat și completat de HCL nr. 
146/30.06.2021 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 300/24.10.2019 privind aprobarea de 
măsuri pentru stimularea transportului cu vehicule cu propulsie electrică - inițiatori 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. 
Lucian Harșovschi; 

32. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi 
disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi - inițiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian 
Harșovschi; 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului pentru atribuirea denumirii de ”Sala 
Unirii” bunului imobil rezultat în urma finalizării obiectivului de investiții ”Amenajare 
curte interioară a clădirii Palatului Administrativ, în vederea creării unui spațiu cu 
funcțiunea de sală de conferință” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu 
și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;  

34. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de 
calificare ca administratori de condominii - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 2 locuințe pentru tineri, destinate 
închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Privighetorii - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

36. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui Acord de Înfrățire între Municipiul Suceava, 
județul Suceava din România și Municipiul Chișinău, din Republica Moldova - inițiatori 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. 
Lucian Harșovschi;  

37. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
serviciului social „Cantina de Ajutor Social” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

38. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului 
Municipal „Matei Vișniec” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

40. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: octombrie, 
noiembrie și decembrie 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

41. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul II 2021 
înregistrată sub nr. 273.582/05.07.2021; 

42. Diverse;  
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  


