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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. 2158/10.12.2021 

 
 

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

din data de joi, 16 DECEMBRIE 2021, ora 14ºº 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 24.11.2021 și 
06.12.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului 
Suceava”, doamnei dr. Monica Terteliu-Băițan - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului 
Suceava”, doamnei dr. Roxana Filip - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 
08.12.2021, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării Programului anual al finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2021 la data de 
16.12.2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 
2021 la data de 16.12.2021 - 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 la data de 16.12.2021- inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de referință al energiei termice furnizate 
populației, urmare a scăderii T.V.A de la 19% la 5% pentru energia termică destinată 
populației  - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții ”Extindere sistem de supraveghere video pentru 
amplasamente îngropate și semiîngropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza 
municipiului Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 
Regulament de urbanism aferent pentru dezlipirea parcelei cadastrale nr. 57097 (număr 
cadastral vechi 7865) în opt parcele și construirea unui cartier de locuințe unifamiliale cu 
regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii și extinderea rețelelor de utilități 
tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată – Solicitant: Vârvara Silvia - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal și 
Regulament de urbanism aferent pentru ansamblu rezidențial de locuințe colective, spații 
comerciale și de prestări servicii, locuri de parcare, sistematizare verticală, 
racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată – Solicitant: S.C. GROUP RBN S.R.L - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal și 
Regulament de urbanism aferent pentru construire locuințe colective, spații comerciale, 
sistematizare verticală, locuri de parcare, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată 
– Solicitant: Mandachi Industry S.R.L - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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13. Proiect de hotărâre privind cuantumul prețurilor lunare/anuale și a tarifelor aplicabile 
începând cu anul 2022 - 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 aprobarea comisiei de evaluare a  ofertelor depuse în scopul 
închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situată în Suceava, B-dul George 
Enescu fn în vederea amplasării unui chioșc pentru desfacere produse alimentare și 
nealimentare - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unui spațiu, 
proprietate a S.C FLORCONSTRUCT S.R.L, în suprafață de 85,4 mp, situată în Suceava, 
strada Parcului nr. 12, cu destinația Sediu administrativ Cimitir Pacea - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

17. 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 al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Suceava, Județul Suceava 
prin Consiliul Județean Suceava și Muzeul Național al Bucovinei în vederea reamenajării și 
modernizării parcării situată pe strada Parcului f.n., în suprafață de 5060 mp -  proprietatea 
municipiului Suceava – domeniul public și 1837 mp – proprietatea Județului Suceava – 
domeniul public - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren 
situate în Suceava, str. Zorilor fn în vederea amplasării unui chioșc cu destinația coffee shop 
- inițiator Primarul municipiului Suceava; 

20. 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; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 274/26.11.2020 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru 
evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului 
Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul 
unităților de învățământ preuniversitar particular din municipiul Suceava  - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul 
Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ general obligatoriu particular din 
municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

24. 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; 

25. Proiect de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriei lunare, pentru locuințele pentru 
tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare pentru procedurile de atribuire a 
copiilor conforme pentru transportul în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 
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27. Proiect de hotărâre privind modificarea art.5 alin. 5.1 din Contractul pentru acordarea de 
servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava și Asociația ”Lumină Lină” nr. 
252.314/2021 aprobat prin HCL nr. 72/22.04.2021  - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea art.5 alin. 5.1 din Contractul pentru acordarea de 
servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația pentru 
Intervenție în Autism Suceava (AIAS) – Centrul de Zi ”Atipic” nr. 252.315/28.04.2021 
aprobat prin HCL nr. 71/22.04.2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

29. 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. 252.312/28.04.2021 aprobat prin HCL nr. 
69/22.04.2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 alin. 5.1 din Contractul pentru acordarea de 
servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava și ”Asociația Centrul Diecezan Caritas 
Iași” – Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, nr. 
252.311/28.04.2021 aprobat prin HCL nr. 70/22.04.2021 - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Acordul nr. 252.354/04.05.2021 în cadrul 
Programului Social ”Dăruiește Responsabil” încheiat între Municipiul Suceava și Fundația de 
”Caritate și Întrajutorare ANA” aprobat prin HCL nr. 75/22.04.2021 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

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

33. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ianuarie, februarie 
și martie 2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

34. Raport 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 
01.10.2020-30.09.2021 înregistrat sub numărul 41.119 din 06.12.2021; 

35. Diverse;  
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  


