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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. 2374 /09.12.2022 

 
 

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

din data de  15 decembrie 2022, ora 14ºº 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și diminuarea Fondului de rezervă 
bugetară pentru anul 2022 la data de 15.12.2022-inițiator Primarul municipiului Suceava  

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului 
Suceava” , domnului Constantin-Viorel Gașpar-inițiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea RAPORTULUI pentru ajustarea prețurilor din cadrul 
Devizului General al proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Suceava, în perioada 2014-2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți-
inițiator Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor, conform HG 
379/2020, aferente UAT municipiul Suceava și a participării Consiliului Local al UAT 
municipiul Suceava la cofinanțarea Proiectului regional “Dezvoltarea infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020”-inițiator Primarul municipiului 
Suceava  

5. 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  

6. 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  

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului 
Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între 
Asociația Județeană pentru apă și canalizare Suceava (AJAC Suceava) și operatorul ACET 
S.A. Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010, în vederea scoaterii din funcțiune, 
casare și valorificare a activelor corporale-inițiator Primarul municipiului Suceava 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea de la data expirării a perioadei de valabilitate a 
contractelor pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietate publică 
sau privată a municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate a unor 
bunuri imobile- clădiri și teren, proprietate privată a municipiului Suceava, atribuite în 
folosință gratuită către Federația Comunităților Evreiești din România- Cultul Mozaic 
(FCER-CM)-Comunitatea Evreilor Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava  

10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor parcele de 
teren acordate în baza prevederilor Legii15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuințe proprietate personală, republicată-inițiator Primarul municipiului 
Suceava  

11. Proiect de hotărâre privind constituirea unei servituți de trecere peste terenul în suprafață de 
25 mp, identic cu nr. cadastral 58544, aflat în proprietatea municipiului Suceava, în 
favoarea parcelei cu nr. cadastral 53244, proprietate a unei persoane fizice, situată în 
municipiul Suceava, strada Făgetului-inițiator Primarul municipiului Suceava  
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12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei concesiunii unei parcele de teren proprietate 
privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Curtea Domnească nr. 9-inițiator 
Primarul municipiului Suceava 

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al municipiului Suceava a 
donației constând în racorduri și branșamente la rețelele publice de apă și canalizare 
aferente locuinței situată în municipiul Suceava, strada Ghe. Doja nr.176-inițiator Primarul 
municipiul Suceava  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.19/29.01.2015 privind acordarea de 
facilitați pentru transportul public local și aprobarea contractului –cadru de acordare a 
subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările 
ulterioare-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 
Suceava Lucian Harșovschi 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului 
public local de persoane în municipiul Suceava --inițiatori Primarul municipiului Suceava 
Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acţiuni privind Serviciile Sociale 
pentru anul 2023-iniţiator Primarul municipiului Suceava  

17. 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 2023-
inițiator Primarul municipiului Suceava 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 şi art.3 din Contractul nr. 9130/251102/2022 
pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, 
medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale 
sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din 
unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL nr.55/24.02.2022- iniţiator Primarul 
municipiului Suceava  

19. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Acordul nr.253221/06.06.2022 în cadrul 
Programului Social “Dăruiește Responsabil “ încheiat între Municipiul Suceava și Fundația 
de “Caritate și Întrajutorare ANA” aprobat prin HCL nr. 182/26.05.2022- iniţiator Primarul 
municipiului Suceava  

20. Proiect de hotărâre privind modificarea art.5, alin.5.1 din Contractul pentru acordarea de 
servicii sociale pentru anul 2022, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația pentru 
Intervenție în Autism Suceava (AIAS)-Centru de Zi “Atipic” nr. 252329/26.04.2022 
aprobat prin HCL nr.143/14.04.2022- iniţiator Primarul municipiului Suceava  

21. Proiect de hotărâre privind modificarea alin.5.1 a art.5 din Contractul pentru acordarea de 
servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava și Asociația “Lumină Lină” nr. 
252328/26.04.2022 aprobat prin HCL nr.141/14.04.2022-inițiator Primarul municipiului 
Suceava 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea art.5 alin.5.1 din Contractul pentru acordarea de 
servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava și Asociația “Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava ”-Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect 
intitulat “Alături de cei nevoiași și suferinzi” nr. 252298/20.04.2022 aprobat prin HCL 
nr.142/14.04.2022-inițiator Primarul municipiului Suceava  

23. Proiect de hotărâre privind modificarea art.5 alin.5.1 din Contractul pentru acordarea de 
servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava și Asociația “Asociația Centrul Diecezan 
Caritas Iași” –Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, 
nr.252297/20.04.2022 aprobat prin HCL nr.144/14.04.2022-inițiator Primarul municipiului 
Suceava 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a listei cu Târgurile de Turism Naționale 
și Internaționale pentru anul 2023 la care va participa Municipiul Suceava –inițiatori 
Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian 
Harșovschi 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei 
Urbane Funcționale Suceava –inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi 
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26. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăria municipiului Suceava 
–inițiator Primarul municipiului Suceava  

27. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Teatrului 
Municipal “Matei Vișniec” Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

28. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile : ianuarie, 
februarie, martie 2023-ințiator Primarul municipiului Suceava  

29. Raportul anual de analiză și evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanță 
privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 
01.10.2021-30.09.2022, înregistrat la Primăria municipiului Suceava la nr. 45.215 din 
05.12.2022. 

30. Diverse;  
 
 

 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  


