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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. 1014/24.06.2022 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al  municipiului Suceava,  

din data de joi, 30 IUNIE 2022, ora 14ºº 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinței Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut 

loc în data de 26 mai 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind majorarea Fondului de rezervă bugetară pentru anul 2022, la data 

de 30.06.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 

2022 la data de 30.06.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice şi activităților finanțate 

parțial sau integral din venituri proprii pentru anul 2022 la data de 30.06.2022  - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local 

al Municipiului Suceava a proiectelor/programelor sportive inițiate și derulate de către 

structurile sportive de drept public" - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din 

fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2022 - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România   - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Muzeul Național al 

Bucovinei - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociația Legio Phoenix 

MC Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociația Culturală "Vatra 

Satului" Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Clubul Sportiv 

Juniorul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției părinților/reprezentanților 

legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii ce frecventează Creșa nr. 1 Suceava - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere sistem de monitorizare a municipiului 

Suceava" - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat și trecerea în domeniul public al 

municipiului Suceava al bunului imobil-teren, categoria drum, situat în municipiul Suceava, 

strada Mitropoliei  - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind completarea din HCL nr. 26 din 31.01.2020 a unor bunuri imobile 

ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Federația Comunităților Evreieşti 

din România - Cultul Mozaic (FCER-CM) - Comunitatea Evreilor Suceava a unor bunuri 
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imobile-teren curți construcţii în suprafaţă de 800 mp pe care sunt amplasate construcțiile C1 

în suprafață de 180 mp, C2 - în suprafață de 190 mp şi C3-în suprafață de 15 mp situate în 

Suceava, strada Armenească, nr.8 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale pentru declararea de utilitate 

publică a unei parcele de teren adiacente străzii Aleea Lalelelor în vederea lărgirii unei căi de 

acces la Grădinița nr.5 şi Grădinița nr.1 din Cartierul George Enescu - inițiatori Primarul 

municipiului Suceava dl. Ion Lungu și consilierul local dl. Gherasim Valerică; 

18. Proiect de hotărâre privind Regulamentele de organizare şi desfăşurare a licitațiilor publice 

pentru concesionarea şi închirierea (terenuri, clădiri) aparținând domeniului public și privat al 

Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

19. 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 

2354/XVII/A compus din încăperile 1 și 2 la parter, în suprafață utilă de 19,63 mp și 

încăperile cu nr. 3 şi 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; 

20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului 

Suceava a unui imobil-teren, având destinația de drum - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 

Suceava a bunului imobil "Teren aferent Bazei sportive minifotbal", situat în municipiul 

Suceava, la intersecția străzii Calea Unirii cu strada Traian Vuia - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale pentru declararea de utilitate 

publică a unor parcele de teren adiacente străzii General Leonard Mociulschi în vederea 

lărgirii şi extinderii străzii – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

consilierul local dl. Buciac Ioan-Gabriel; 

23. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Shopping City S.R.L. 

pentru creare acces rutier din strada Calea Unirii în parcarea Centrului Comercial și 

modificare ieșire din parcarea Centrului Comercial în strada Calea Unirii - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației datorate de către proprietarul 

construcțiilor amplasate pe terenul proprietatea municipiului Suceava situate în Suceava, str. 

Energeticianului nr. 7 şi nr. 9 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

25. 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; 

26. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Local al Municipiului Suceava, aprobat prin HCL 166/22.07.2021, Anexa 1 – 

inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și consilier local dna. Lorena 

Buburuzan;  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului energetic al SACET Suceava pentru anul 

2021- inițiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor 

reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau 

bunuri în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 16, punctul 2) din Contractul de delegare de 

gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare stradală și de iarnă pe raza Municipiului 

Suceava nr. 27732/1142 /13.10.2014, prelungit prin HCL nr. 211/30.09.2021 - inițiatori 
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Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. 

Lucian Harșovschi; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Suceava la înființarea 

Asociației de Management a Destinației Turistice Suceava – orașul Cetății de Scaun, a 

Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului Municipiului Suceava în 

cadrul Adunării Generale a Asociației de Management a Destinației Turistice Suceava – 

Orașul Cetății de Scaun - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 7 locuințe construite prin programul Agenției 

Naționale pentru Locuinţe, situate în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

32. 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; 

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria municipiului 

Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

34. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: iulie, august, 

septembrie 2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

35. Informare privind Raportul comisiei de evaluare a ofertelor, constituită în baza Dispoziției 

Primarului nr. 691/02.05.2022 şi Hotărârea Consiliului Local nr.147 din 14.04.2022 cu 

privire la licitația organizată în data de 31.05.2022 în scopul închirierii prin licitație a unor 

parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava, având destinația de pajiște-

păşune naturală – înregistrată sub nr. 19920/31.05.2022; 

36. Informare privind Raportul comisiei de evaluare a ofertelor, constituită în baza Dispoziției 

Primarului nr.358/07.03.2022 şi Hotărârii Consiliului Local nr.18 din 27.01.2022, cu privire 

la licitația organizată în data de 30.05.2022 în scopul închirierii a şase spații comerciale și a 

terenului aferent, ce aparțin domeniului public al municipiului Suceava situate în Suceava, 

strada Petru Rareş nr.7 A – înregistrată sub nr. 19777/31.05.2022; 

37. Raport privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrele I, 

II – 2022 înregistrat sub nr. 22.856 din 23.06.2022;  

38. Diverse;  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 

  


