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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. 770 /20.05.2022 

 
 

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

din data de joi, 26 mai 2022, ora 14ºº 
 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au 
avut loc în :  31 martie 2022, 8 aprilie 2022, 14 aprilie 2022, 4 mai 2022 și 13 mai 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al 
municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021-inițiator Primarul 
municipiului Suceava  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 
2022 la data de 26.05.2022-inițiator Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume din Fondul de Rezervă a Bugetului Local al 
municipiului Suceava pentru anul 2022 la data de 26.05.2022-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 26.05.2022-inițiator 
Primarul municipiului Suceava 

6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “Pentru Suceava” 
-inițiator Primarul municipiului Suceava 

7. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr.94/31.03.2022 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 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare rețele de distribuție cu conducte 
preizolate la Punctul Termic G. Enescu 1, str. Zorilor și Aleea Saturn, municipiul Suceava, L 
traseu=632m”-inițiator Primarul municipiului Suceava  

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile-locuințe sociale din domeniul privat 
în domeniul public al municipiului Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava  

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil –teren identic cu parcela cadastrală nr. 
57868 din Cartea Funciară nr. 57868 Suceava , în suprafață de 437 metri pătrați, situat în 
Suceava, strada Aleea Nucului nr.4, din domeniul privat în domeniul public al municipiului 
Suceava 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului 
Suceava a unor imobile-teren, având destinația de drum-inițiator Primarul municipiului 
Suceava  

12. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință asupra unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Ana Ipătescu nr.10, în 
vederea extinderii fără licitație publică a unui chioșc cu destinația de alimentație publică 
existent-inițiator Primarul municipiului Suceava  

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a unui spațiu având 
destinația de cabinet medical, spațiu situat în Suceava, strada Ana Ipătescu nr.6, proprietate 
privată a municipiului Suceava, în suprafață totală de 65,91 mp, identic cu imobilul 
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2354/XVII/A compus din  încăperile 1 și 2 la parter, în suprafață utilă de 19,63 mp și 
încăperile cu nr.3 și 6 la subsol, în suprafață utilă de 32,16 mp și cota parte de 13,18 mp din 
terenul aferent cabinetului medical-inițiator Primarul municipiului Suceava 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului 
Suceava a terenului în suprafață de 108 mp situat în municipiul Suceava, strada Aleea Saturn 
nr.4, identic cu parcela cadastrală nr. 57779, Carte Funciară nr. 57779 Suceava-nițiator 
Primarul municipiului Suceava  

15. Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava str. Cireșilor, nr.28 identic cu 
parcela cadastrală nr. 57696, în vederea construirii unui garaj-inițiator Primarul municipiului 
Suceava  

16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Transportul Public Local S.A. 
Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 7 mp, situat în Suceava str. Calea Unirii, în 
fața blocului 56, în vederea amplasării unui chioșc destinat vânzării de bilete și cartele 
electronice pentru transportul public local-inițiator Primarul municipiului Suceava 

17. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Județean Suceava a unor 
spații cu altă destinație decât locuință, proprietate privată a Municipiului Suceava , în 
suprafață totală de 81,20 mp, din imobilul C1 având numărul cadastral 56395-C1, înscris în 
Cartea Funciară nr. 56395 UAT Suceava, situate în Suceava, str. Avram Iancu nr.1-inițiator 
Primarul municipiului Suceava  

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii cu un windfang (intrare) la 
Cabinetul Medical Individual Stomatologic situat în Suceava, str. Ana Ipătescu nr.6, bl.D1, 
sc.A-inițiator Primarul municipiului Suceava  

19. Proiect de hotărâre privind 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. Mărășești nr.12, bl.A2, sc.C- 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 apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor 
bunuri imobile –clădiri și teren, situate în Suceava , strada Armenească nr. 8- inițiator 
Primarul municipiului Suceava 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului 
Suceava în vederea cooptării acestuia ca membru în comitetul UNESCO-inițiator Primarul 
municipiului Suceava  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 22 locuințe construite prin programul 
Agenței Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Suceava-inițiator Primarul 
municipiului Suceava  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Fundația de “Caritate și Întrajutorare 
ANA” în cadrul Programului Social “Dăruiește Responsabil”-inițiatori Primarul municipiului 
Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

25. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului Local al Municipiului Suceava , aprobat prin HCL nr. 166/22.07.2021, Anexa 1-
inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și consilierul local Lorena Buburuzan 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.90/22.04.2021 privind aprobarea 
Regulamentelor de Organizare și Funcționare a piețelor agroalimentare și a Complexului 
Comercial Bazar situate în municipiul Suceava-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion 
Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi  

27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.300 din 
25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, 
transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și 
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comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava, cu modificările și 
completările ulterioare-inițiator Primarul municipiului Suceava  

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului 
Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava  

29. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului 
Municipal “Matei Vișniec” Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria municipiului 
Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

31. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul I -2022. 
32. Adresa Orange România Communications S.A., înregistrată la Primăria municipiului 

Suceava la nr. 11.893 din 30 martie 2022 
33. Diverse;  

 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  


