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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. 430/24.03.2022 

 
 

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

din data de joi, 31 MARTIE 2022, ora 14ºº 
 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 18 februarie 2022, 
24 februarie 2022, 28 februarie 2022, 2 martie, 18 martie 2022 și 23 martie 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al municipiului 
Suceava”, Excelenței Sale doamnei Laurence Auer, Ambasadoare a Franței în România  - 
inițiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și consilierul local  dna. Sanda-Maria 
Ardeleanu; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 
2022 la data de 31.03.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2022 la data 
de 31.03.2022 - 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 31.03.2022 - inițiator 
Primarul municipiului Suceava;   

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare sală ședințe sediu 
Primărie” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al 
Municipiului Suceava pentru anul 2022, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de 
evaluare și selecție în data de 18.03.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală 
”Ansamblul Maestro Art” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația ”Sing 
Bucovina/Bucovina cântă” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Suceava UrbanGIS-Digitalizarea 
serviciilor partajate în municipiul Suceava”, cod SIPOCA 1238/COD SMIS 155184, și a 
cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian 
Harșovschi; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport 
Public Local S.A. Suceava pentru anul 2022 – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;  

14. 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; 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor serviciilor de transport, distribuție și 
furnizare a energiei termice în municipiul Suceava prin S.A.C.E.T., precum și pentru 
aprobarea prețului local al energiei termice - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare strada Plevnei” - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Anton Maria-Mihaela 
conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 
Regulament de Urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe și funcțiuni 
complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, 
împrejmuire, pe teren proprietate privată – Solicitant: Popovici Cristinel Neculai - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 
Regulament de urbanism aferent pentru construire complex de locuințe colective, spații 
comerciale, spații de prestări servicii, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, 
sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată – Solicitant: 
Coloseum Expres S.R.L - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social al S.C. TRANSPORT PUBLIC 
LOCAL S.A. aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2.1 
din data de 07.03.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind completarea, precum şi eliminarea din HCL nr. 26 din 31.01.2020 
a unor bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de acordare a dreptului de folosință asupra 
unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, str. Parcului fn, 
proprietarului construcției amplasate pe această parcelă de teren - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Energeticianului nr. 7 și 
nr. 9 proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Caietului de sarcini privind valorificarea prin vânzarea 
la licitație publică a vehiculelor abandonate sau fără stăpân” - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor 
bunuri imobile nou identificate - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

26. 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; 

27. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unor parcele de teren 
proprietate publică a municipiului Suceava, având destinația de pajiște – pășune naturală - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind predarea activelor fixe, reprezentând donația din partea S.C. 
SOCAR PETROLEUM S.A., în administrarea ACET SA, în baza 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 SA 
Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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29. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 314 din 16.12.2021 privind cuantumul 
prețurilor lunare/anuale și a tarifelor aplicabile pentru anul 2022 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

30. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate a unor 
bunuri proprietate privată a municipiului Suceava, atribuite în folosință gratuită către Parohia 
”Sfinții Apostoli” Ițcani II Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

31. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului 
de investiții – construire Parcare supraterană etajată, parcare la nivelul solului și grădiniță pe 
străzile Mesteacănului, Duzilor și B-dul Corneliu Coposu - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractelor de închiriere 
pentru parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava – Pășunea Căprărie, având 
destinația de pajiște – pășune naturală - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

33. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al Municipiului Suceava a donației 
constând in terenul în suprafață de 14.561 mp, format din parcela în suprafață măsurată de 
4.004 mp înscrisă în cartea funciară nr. 43468 a comunei cadastrale Ipoteşti şi din parcela în 
suprafață măsurată de 10.557 mp înscrisă in cartea funciară nr. 46953 a comunei cadastrale 
Ipoteşti - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

34. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 10, punctul 1) din Contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în municipiul Suceava nr. 
32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017, modificat 
prin HCL nr. 23/2021 inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 
35056/2013 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA 
– Centrul de Zi de Recuperare Emanuel Suceava pentru anul 2022 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

37. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării locuințelor construite prin programul Agenției 
Naționale pentru Locuințe titularilor contractelor de închiriere - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

38. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru/ funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din Primăria 
municipiului Suceava valabile începând cu data de 1 martie 2022 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

39. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria municipiului 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului nr. 2 din art.1 al HCL nr. 50/2021 privind 
nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Suceava a doi consilieri locali care 
vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului general al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

41. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: aprilie, mai, iunie 
2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

42. Diverse;  
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  


