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                                                                                                              Anexă la Dispoziţia nr. 1.929/21.10.2022 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,  

din data de joi, 27 OCTOMBRIE 2022, ora 14ºº 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 21.09.2022, 

23.09.2022, 29.09.2022, 07.10.2022 și 13.10.2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru 

trimestrul III al anului 2022, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de 

dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului obiectivelor de investiții și majorarea 

Fondului de rezervă bugetară pentru anul 2022, la data 27.10.2022 - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 

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 27.10.2022 - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Creativ AS” 

Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Glas 

Bucovinean” Șcheia, Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 29/27.01.2022 și HCL nr. 

91/31.03.2022 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Parohia Nașterea Maicii 

Domnului Suceava precum și finanțarea necesară organizării proiectului „Celebrarea a 100 de 

ani de la încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria” care va avea loc în data de 

01.12.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 

economici aferenți obiectivului de investiții „Trotuar pe strada Brădetului” - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 

economici aferenți obiectivului de investiții „Sens giratoriu intersecție B-dul. 1 Mai – Calea 

Obcinilor” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 

economici aferenți obiectivului de investiții „Sens giratoriu intersecție Calea Unirii cu str. 

Traian Vuia și str. Apeductului” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport 

Public Local S.A. Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 273/26.11.2020 privind 

desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugtare din 
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învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

16. 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 muncipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava în anul școlar 2022 

– 2023 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 2 al art.1, a alin. 1 și alin. 2 ale art. 2, precum și 

pentru modificarea art. 3 și al art. 5 din cadrul HCL nr. 282/2022 - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava 

în domeniul privat al municipiului Suceava, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării 

- inițiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr.234 din 27.07.2017, modificat prin 

HCL nr. 177 din 23.07.2020 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu 

situat la etajul I al sălii de sport al Liceului cu Program Sportiv Suceava, către Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Biblioteca Bucovinei „I.G. 

Sbierea” Suceava a unui spațiu în suprafață de 23,8 mp, situat în Suceava str. Gheorghe Doja 

nr. 5, în incinta „Centrului Multifuncțional Arta Ițcani” - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pe bază de licitație publică a unui bun imobil 

– spațiu proprietate publică a municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru închirierea unei 

parcele de teren situate în Suceava, str. Lazăr Vicol fn, în vederea amenajării unui loc de 

parcare acoperit pentru tricicleta electrică - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unei parcele de 

teren acordate în baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuințe proprietate personală, republicată - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226 din 30.06.2022 privind aprobarea 

închirierii unui spațiu cu altă destinație decât locuință, situat în Suceava, Calea Obcinilor nr. 

1,2,3 către Partidul Pro România – organizația Teritorială Suceava și Partidul Alianța Pentru 

Patrie - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 

300 mp, identică cu pc. nr. 38307 (nr. vechi 8133) din CF 38307 proprietate privată a 

municipiului Suceava, situată în Suceava, Cartier Burdujeni (Dealul Mănăstirii – Cartierul 

Tinereții), str. Mircea Hrișcă, nr. 5, către proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe 

această parcelă de teren - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru 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. Oituz nr. 30, bl. H9 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind reluarea valabilității contractelor de închiriere încheiate între 

municipiul Suceava și agenții economici ca urmare a finalizării și recepționării lucrărilor de 

modernizare a obiectivului „Hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară George 

Enescu” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliminării din Registrul local al spațiilor verzi a 

suprafețelor  de 1.780 mp. și de 1.632 mp. amplasate în B-dul. 1 Mai nr. 21, în scopul 

obținerii autrizației de construire pentru creare acces rutier și pietonal prin pasaj subteran la 

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 si art. 4 din HCL nr. 116 din 31.03.2022 privind 

aprobarea vânzării locuințelor construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe 

titularilor contractelor de închiriere - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentului nr. 19, compus din 2 camere 

și dependințe situat în Suceava, str. Pictor Șerban Rusu Arbore nr. 4, bl. B1 – familiei Ciornei 

Alina - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentului nr. 4, din Ansamblul Metro 

Petrom, situat în Suceava, str. Pictor Șerban Rusu Arbore nr. 6, bl. C1, compus din 1 cameră 

și dependințe doamnei Cojocaru Maria - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării schimbului și repartizarea unor locuințe aflate 

în administrarea Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

35. Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2022 

pentru municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

36. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în perioada 01 aprilie – 30 

septembrie 2022 înregistrată sub nr. 173.867/12.10.2022; 

37. Informare privind Raportul comisiei de evaluare a ofertelor, constituită în baza Hotărârii 

Consiliului Local nr. 173 din 26.05.2022, cu privire la licitația organizată în data de 

03.10.2022 în vederea concesionării prin licitație a unei parcele de teren aparținând 

domeniului privat al municipiului Suceava siuat în municipiul Suceava, str. Cireșilor nr. 28, 

înregistrat sub nr. 37142/04.10.2022; 

38. Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare cu privire la solicitarea S.C. 

Trutzi Real Estate S.R.L. nr. 584 din 05.10.2022 înregistrată la Consiliul Local al 

municipiului Suceava cu nr. 260 din 05.10.2022; 

39. Diverse; 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 

JRS. IOAN CIUTAC 

 

 

 

 

 

 

 


