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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. 255/17.02.2023 

 
 

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

din data 23 februarie 2023, ora 14ºº 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinței Consiliului Local al municipiului Suceava, ce a avut loc în 
data de 26 ianuarie 2023;  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pentru anul 2023 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice și activităților finanțate 
parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2023 la data de 23.02.2023 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

4. Proiect de hotărâre privind  asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală ”Romantic 
Art” Șcheia, Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația ”Pentru Localnici” 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 38 din 28 februarie 2019 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de 
investiții din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, 
reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava” cod SMIS 
127992 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 
Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 259 din 29 octombrie 2020, modificată prin HCL 
nr. 269 din 25 august 2022, privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie 
Alimentară Suceava”, cod SMIS 127992 și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul 
proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 
Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

8. 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 dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la 
realizarea proiectului ”Karma – Circular Economy in the Construction Sector – Acting Today for 
a Better Future – Economia Circulară în domeniul Construcțiilor. Acțiuni prezente pentru un 
viitor mai bun”, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare 
Interregională INTERREG EUROPE, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării 
proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 
Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții ”Alimentare cu gaze naturale pentru Complexul Sportiv din 
municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții ”Înființare (extindere) rețea de alimentare apă potabilă și rețea de 
canalizare menajeră pentru Complexul sportiv din municipiul Suceava - inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare drum de incintă la Complexul sportiv în municipiul 
Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

13. 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. Paris F.N., nr. cadastral 58655 și asigurarea condițiilor în vederea 
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executării obiectivului de investiții ”Proiect TIP-Construire creșă mare, strada Paris, nr.F.N., 
municipiul Suceava, județul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C Transport Public 
Local S.A. Suceava pentru anul 2023 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava la Târgurile Internaționale 
de Turism de la Paris – Franța și Chișinău – Republica Moldova  - inițiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava și Asociația ”Multicare” 
Suceava precum și finanțarea necesară organizării proiectului ”Femei de Succes – performanță la 
superlativ”, care va avea loc în data de 02.03.2023 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

17. Proiect de hotărâre privind 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;  

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină 
Lină Suceava” – Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor  fără adăpost – Sfânta 
Vineri” - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

19. 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; 

20. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren identic cu parcela cadastrală nr. 57804 din 
Cartea Funciară nr. 57804 Suceava, în suprafață de 1712 metri pătrați, situat în Suceava, strada 
Muncii, nr. 4 din domeniul privat al municipiului Suceava în domeniul public al municipiului 
Suceava -  inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unei parcele de 
teren în suprafață de 300 mp situată în Suceava, str. Calea Unirii fn, în incinta Complexului 
Comercial Bazar, teren proprietate a SC Amerom Transcom SRL -  inițiator Primarul 
municipiului Suceava;  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Înființare, Organizare și Funcționare a 
Centrului de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) Suceava - inițiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

24. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Suceava, dl. Ion Lungu, pentru 
semnarea Actului Adițional de modificare al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Transport Metropolitan Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului 
de proiecte de management pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, a caietului de 
obiective, a contractului de management, precum și a comisiei de concurs și a celei de soluționare 
a contestațiilor - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliminării din Registrul local al spațiilor verzi a suprafeței 
de 916 mp amplasată în Aleea Saturn, în scopul obținerii autorizației de construire pentru 
obiectivul de investiții ”Realizare lucrări ce constau în reabilitarea străzii Aleea Saturn” - inițiator 
Primarul municipiului Suceava;  

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 2278/28.02.2018 - inițiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 22 aprilie 2021 de 
aprobare a componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism – CTATU și a 
Regulamentului de funcționare al acesteia - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, 
evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 
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administrativ-teritorială a Municipiului Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a 
listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, 
destinate închirierii, realizate prin programul ANL - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o 
locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului 
Suceava;  

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o 
locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale - inițiator Primarul municipiului 
Suceava;  

33. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe aflate în administrarea Municipiului 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

34. Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2023 pentru 
municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2023 al Municipiului Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

37. Informare cu privire la propunerea de constituire a dreptului de proprietate pentru suprafața de 
195 mp teren aferent construcției cu destinație de locuință situată în intravilanul municipiului 
Suceava, str. Cetății nr. 2, identic cu parcela nr. 47310 din CF nr. 47310 a UAT Suceava, în 
favoarea dnei Schipor Maria – înregistrat sub nr. 5970 din 15 februarie 2023;  

38. Diverse.  
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  


