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În anul 2021 a fost timpul ca speranța să renască în sufletele oamenilor, deși un an greu, 

ținând cont de efectele pandemiei, a fost anul în care am încercat să ne reluăm viețile și să ducem 

la bun sfârșit toate obiectivele stabilite. 

Mulțumesc tuturor sucevenilor pentru că în fiecare an sunt alături de administrația locală 

și împreună reușim să construim o comunitate din ce în ce mai puternică! Este important să știm 

că ne suntem aproape și că cea mai importantă resursă a unei comunități sunt oamenii ce o 

alcătuiesc.  

Vă invit să parcurgeți în paginile următoare raportul de activitate cu principalele proiecte 

ale Sucevei, unele finalizate, altele aflate în procesul de implementare. 

 

 

Pentru început, reamintesc direcțiile și serviciile pe care le coordonez în cadrul Primăriei 

Municipiului Suceava, începând cu anul 2020: 

 Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport; 

 Direcția Generală a Domeniului Public; 

 Direcția Administrația Piețelor; 

 Direcția de Ecologizare;  

 Serviciul administrare străzi și administrare rutieră din cadrul Direcției Generale Tehnice 

și de Investiții. 
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1. Fonduri Europene     
 

Pentru suceveni, atragerea de fonduri europene, înseamnă creșterea calității vieții. Cele 

mai importante proiecte realizate prin intermediul fondurilor europene sunt: cele legate de 

asigurarea transportului public electric și infrastructura necesară, extinderea şi reabilitarea a două 

unități de învățământ, reabilitarea și creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei 

Municipiului Suceava, amenajarea zonei de agrement de pe malul râului Suceava și reabilitarea 

Centrului Multifuncțional Arta. 

 
 
 

1.1 Sistem integrat de transport public ecologic în Municipiul Suceava – un proiect amplu, 

prin intermediul căruia parcul de transport public electric al orașului a ajuns la 47 de 

autobuze electrice. În 2021 a fost semnat contractul pentru achiziția unui număr de 17 

autobuze electrice de mici dimensiuni, 10 incluse în proiectul inițial de achiziție, iar 7 

rezultate din economii. Acestea au venit în completarea primelor 5 autobuze electrice de 

mici dimensiuni achiziționate și a celor 25 de mari dimensiuni.  

*Ne-am concentrat pe dimensiunea nepoluantă, pe dimensiunea verde și pe mobilitatea 

alternativă la transportul cu autoturismul personal, astfel încât să oferim o calitate mai bună a 

vieții cetățenilor prin transport în comun ecologic. 
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      De asemenea, în cadrul aceluiași proiect, ”Sistem integrat de transport public ecologic în 

Municipiul Suceava”, au fost amplasate după cum urmează: 

 Stații tip 1 - stație simplă cu panou de informare călători: 31 buc. 

 Stații tip 2 – stație simplă fără panou de informare călători: 7 buc. 

 Panouri de informare călători (stație tip 3 – 16 buc ), fără a fi necesară montarea de 

copertine. 

      Acestea sunt realizate din alucubond, sticlă securizată și au în dotare: banca de așteptare, 

două porturi USB pentru încărcarea telefoanelor mobile și două suprafețe de afișaj pentru 

informații legate de traseele de transport. 
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Dintre stațiile amplasate, 47 au 

panouri de informare pentru 

călători, iar la 11 dintre acestea vor 

fi instalate sisteme de supraveghere 

video. 

 

 

 

 

 

 

*Tot în cadrul acestui proiect s-a reabilitat strada Vasile Pârvan (stradă de categoria IV, în 

lungime de 826 ml). Au fost realizate lucrări de reabilitare a structurii rutiere, un sistem de 

canalizare pluvială și au fost realizate trotuare pentru circulația pietonilor. 

De asemenea, tot în cadrul acestui proiect s-au realizat:  

 Dotarea stațiilor de călători cu  sisteme de supraveghere video, sisteme e-

ticketing, afișaj electronic. 

 Modernizarea centrului de supraveghere/monitorizare video din incinta primăriei.   

 

1.2 Realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Suceava – 

Administrația Fondului de Mediu a inițiat programul privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru 
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vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. 

 

 

       Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor 

cu energie electrică. Proiectul a vizat achiziţia şi montajul unui număr de 7 staţii de reîncărcare 

a acumulatorilor pentru vehicule electrice la următoarele 5 (cinci) adrese/locuri de implementare: 

a) Str. Republicii - în spatele Complexului Comercial Bucovina; 

b) Str. Vasile Alecsandri - în laterala Teatrului Matei Vișniec; 

c) Str. Universității (2 buc); 

d) Str. Gheorghe Doja; 

e) Str. Ana Ipătescu - în vecinătatea Hotelului Bucovina (2 buc). 
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 Staţia de reîncărcare definită și finanțată de acest proiect reprezintă o unitate formată din 

minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică 

de distribuţie, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent 

continuu, la o putere ≥ 50 kW, şi 1 punct de reîncărcare care să permită încărcarea în curent 

alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare permite încărcarea 

simultană la puterile declarate.  

 

1.3 Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava – un proiect 

realizat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3.1 – 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 

locuințelor. 
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        Printre principalele lucrări realizate se numără: 

* îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu 

peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), şarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv măsuri de 

consolidare a clădirii; 

* realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură; 

* modernizarea energetică a instalațiilor interioare; 

* montarea unei pompe de căldură; 

* instalarea de panouri solare care vor contribui la prepararea apei calde; 

* înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă 

energetică ridicată şi durată mare de viaţă; 

* orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea 

lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare/montare a 

instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade etc.).  

 

1.4 Revitalizare spațiu public urban din municipiul Suceava – proiect realizat în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 

mediului urban, revitalizării orașelor. Regenerării și decontaminării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării și promovării măsurilor 

de reducere a zgomotului. 
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       O nouă zonă de agrement, de relaxare și deconectare de la agitația orașului pentru suceveni, 

pe malul râului Suceava, unde în anul 2021 au fost finalizate lucrările unei noi zone de agrement, 

ce îi așteaptă pe toți sucevenii, mici și mari, singuri sau împreună cu familia și prietenii, să 

descopere și să participe la diverse activități în echipă sau individuale. 

Parcul se întinde pe o suprafață de 155.560 mp, pe care s-au amenajat: spații verzi (140.050 mp), 

alei pietonale și piste pentru bicicliști (9.755 mp), un teren de tenis de câmp, 2 terenuri de 

badminton/volei, o platformă de fitness și o platformă pentru evenimente culturale. 

Întreaga zonă este dotată cu mobilier urban, sisteme de iluminat prin corpuri tip spot îngropate, 

sisteme de irigații și va avea acoperire Wi-Fi. 

      Toată suprafața nou construită se află în zona de protecție la inundații a râului Suceava. 
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1.5 ”Construirea grădiniței în cartierul Burdujeni Sat din Municipiul Suceava” – proiect 

realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa Prioritară 4 

“Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţii 4.4 „Investițiile în 

educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”.  

 

         Investițiile în infrastructura de învățământ reprezintă o prioritate pentru administrația 

locală, iar începând cu anul 2021, o nouă unitate de învățământ pentru preșcolari asigură accesul 

pentru procesul educațional la standarde europene.  

         În Burdujeni-sat, în curtea Şcolii nr. 6, a fost construită o noua grădiniță, aceasta are regim 

de înălțime P+E,  pe o suprafaţă construită de 438,48 mp, iar cea desfăşurată de 848,66 mp. Sunt 

amenajate locuri de joacă pentru copii pe o suprafaţă de 320 mp, spaţii pietonale, precum şi 

1.678 mp de spaţii verzi. A fost un proiect necesar cartierului Burdujeni Sat, având în vedere că 
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numărul familiilor tinere este în creștere aici, prin urmare și numărul copiilor. În acest cartier 

exista o singură grădiniță, într-o clădire construită în 1911, care nu îndeplinea normele tehnice, 

sanitare și educaționale și nici nu putea acoperi cererea din zonă. Astfel, tinerele familii erau 

nevoite să facă naveta spre alte grădinițe, din cartiere învecinate, pentru a asigura micilor 

preșcolari acces la educație timpurie. Din această perspectivă, proiectul contribuie și la 

sprijinirea părinților, economisind timp și resurse, grădinița nouă aducând numeroase beneficii, 

atât părinților, cât și celor 80 de copii care vor beneficiar în mod direct de un spațiu modern și 

primitor, în care vor putea învăța și se vor putea juca.  

 

1.6 “Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava” 

-  realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa Prioritară 4 

“Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţii 4.4 „Investițiile în 

educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”.  
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La grădinița cu program prelungit Dumbrava Minunată, din zona centrală, s-au finalizat   

lucrările de extindere și remodelare a clădirii existente, inclusiv echiparea infrastructurii 

educaționale pentru preșcolari, rezultând o unitate de învățământ modernă, care să respecte 

cerințele actuale pentru această funcțiune.  

 

1.7 Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru 

Mușat - Colegiul Tehnic Petru Mușat este primul din cele 4 colegii tehnice ale 

municipiului pentru care a fost depus un proiect pentru reabilitare, municipalitatea 

asumându-și ca pentru celelalte 3 colegii tehnice să implementeze proiecte de 

modernizare similare.  
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Acest proiect constă în reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale 

a Colegiului Tehnic „Petru Mușat”, oferind astfel condițiile necesare procesului de învățare celor 

665 de elevi.  

Printre lucrările realizate se numără: clădirea existentă va fi reabilitată din punct de 

vedere funcțional, modernizată din punct de vedere al instalațiilor și echipamentelor; montarea 

sistemelor alternative de producere a energiei (panouri fotovoltaice), asigurându-se energia 

electrică necesară pentru iluminatul interior și exterior, montarea corpurilor de iluminat de tip 

LED, ceea ce va reduce consumul de energie electrică cu cel puțin 50% față de cel precedent, 

dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor. 

Concomitent cu lucrările interioare și exterioare de intervenție asupra clădirii, au fost 

refăcute amenajările și rețelele exterioare conexe clădirii, drumurile și aleile de incintă, precum 

și spațiile verzi. 

 

Investim în viitor, investim în educația copiilor noștri! 
 

 

1.8 Reabilitarea Centrului Multifuncțional Arta -  proiect realizat în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane 

durabile. 

 

 Au fost realizate lucrări ample, ce au reușit să transforme o clădire mohorâtă, aflată într-un 

stadiu avansat de degradare, într-un centru multifuncțional primitor, modern, o clădire frumoasă 

din punct de vedere arhitectural și utilă comunității.  
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Acum, întreaga clădire include:  

- sală polivalentă pentru cinema, spectacole și conferințe, cu 280 de locuri, ce va fi utilizată 

pentru vizionarea de filme, participarea la spectacole de teatru, dar și alte evenimente, urmând a 

fi pusă la dispoziție pentru activitățile educaționale ale școlilor care nu au amfiteatre, precum și 

pentru desfășurarea altor activități culturale.  

- spații pentru consiliere și informare a persoanelor victime ale violenței în familie; 

- spații pentru activități sociale, educative și recreative. 

Angajați din cadrul primăriei, ai Direcției de Asistență Socială și ai Poliției Locale își vor 

desfășura activitatea în cadrul centrului.  
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1.9 APLICAT – Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă 

Tuturor la Suceava - Proiectul a fost co-finanțat  în cadrul Axei Prioritare 

”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea 

”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”, din cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

 

       Proiectul are ca scop consolidarea capacității Primăriei Municipiului Suceava de a asigura 

servicii publice de calitate și accesibile cetățenilor și crearea unei administrații publice orientată 

spre beneficiarii de servicii publice prin simplificarea procedurilor administrației locale și 

reducerea birocrației pentru cetățeni. 

Prin implementarea proiectului au fost obţinute următoarele rezultate/livrabile finale: 

 Un portal web pentru servicii electronice gestionate exclusiv de Primăria Municipiului 

Suceava. 

Următoarele documente pot fi solicitate prin intermediul serviciilor cu acces online: 

 Certificat de Nomenclatură stradală și adresă; 

 Autorizație specială de  transport; 

 Acord prealabil privind amplasarea și autorizarea executării construcțiilor sau 

instalațiilor în zona drumului public; 

 Aviz pentru execuția lucrărilor de săpătură în zona drumurilor  publice în vederea 

amplasării branșamentelor tehnico-edilitare; 

 Certificat de Urbanism:  

 Autorizație transport persoane în regim de taxi;  

 Autorizație taxi; 

 Autorizație pentru desfășurarea activității de comerț/prestări servicii+Aviz pentru 

programul de funcționare; 

 Autorizație pentru desfășurarea activității de alimentație publică; 

 Certificat de atestare fiscală persoane juridice; 
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 Certificat de atestare fiscală persoane fizice; 

 Sesizări online harta incidentelor. 

 Procese digitale de administrare a documentelor actualizate cu noi fluxuri cu livrare 

electronică. 

 Modernizare website, cu preluarea tuturor informațiilor existente, restructurarea lor 

pentru a putea ajunge mai ușor la informații și optimizarea pentru accesul de pe 

dispozitivele mobile. S-a avut în vedere păstrarea integrărilor și serviciilor existente și a 

schemelor de acces și securitate la conținut consistente cu document management. 

 Crearea unei arhive electronice care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate 

exclusiv de primărie. Sistemul de management al documentelor a fost extins pentru a 

acoperi într-un modul nou integrat funcționalitatea de arhivă electronică a fișierelor și 

metadatelor rezultate în urma retro-digitalizării.  

 Elaborarea unui Plan pentru atragerea utilizatorilor în utilizarea cu precădere a serviciilor 

online oferite de primărie. 

 Crearea de cunoștințe și abilități ale personalului din Primăria Municipiului Suceava în 

domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate; 81 de funcționari au 

obținut certificate de participare la activitățile de instruire desfășurate în cadrul 

proiectului. 

 

 

          De asemenea, la nivelul municipiului Suceava sunt în curs de implementare următoarele 

proiecte finanțate din fonduri europene: 

 Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava – Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investiție 4.1; 

 Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice ACORD parteneriat cu 

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și 

modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava - Programul 
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Operațional Regional 2014-2020, Anexa 4; 

 Obținerea autorizației de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare 

pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș - Programul Operațional Regional 

2014-2020, Axa 4; 

 Suceava UrbanGIS – Digitalizarea serviciilor partajate în municipiul Suceava – 

Programul Operațional Capacitate Administrativă; 

 Construire creșă mare pe strada Mircea Hrișcă din municipiul Suceava, pentru 10/11 

grupe de copii, cu 110 locuri – Planul Național pentru Redresare și Reziliență; 

 Creșterea eficienței energetice a cantinei-internat, în cadrul Colegiului Național Petru 

Rareș Suceava - Planul Național pentru Redresare și Reziliență;  

 Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr.9 – Ion Creangă Suceava 

- Planul Național pentru Redresare și Reziliență; 

 Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr.7 – Grigore Ghica 

Voievod Suceava - Planul Național pentru Redresare și Reziliență; 

 Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr.3 Suceava - Planul 

Național pentru Redresare și Reziliență; 

 Documentație Tehnico Economică în vederea obținerii fondurilor nerambursabile 

POAT – Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020; 

 Re-Act: Reflection on the Local Resilience and Reactions to COVID-19 impact on 

Youth – Impactul pandemiei COVID-19 asupra tineretului – CERV-2021-CITIZENS-

TOWN-NT-Rețele de orașe. 
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2. Lucrări de modernizare și reabilitare  

 

       Cele mai importante proiecte de modernizare și reabilitare finalizate sau aflate încă în faza 

de implementare sunt: reabilitarea și modernizarea Pieței Agroalimentare din cartierele Ițcani și 

George Enescu, lucrările de racordare a Complexului Comercial Bazar la sistemul centralizat de 

încălzire al municipiului Suceava, lucrările pentru o nouă rețea de ape pluviale pe strada 

Bazarului, reabilitarea fântânii arteziene din cartierul Burdujeni și reabilitarea parcului Simion 

Florea Marian. 

 

2.1 Reabilitarea și modernizarea Pieței Agroalimentare din cartierul Ițcani.  

Sucevenii din cartierul Ițcani beneficiază de o nouă piață, de unde își pot achiziționa 

produsele dorite, întrucât lucrările de modernizare a Pieței Agroalimentare au fost finalizate. 
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         Un proiect important pentru locuitorii cartierului, dar și pentru producătorii locali și din 

împrejurimi. 

         În piață au fost amenajate 51 de mese acoperite pentru comercializarea produselor 

agroalimentare. Potrivit legislației, trebuie să fie minimum 35 de producători cu atestat, iar restul 

pot fi agenți economici. Totodată, vom avea o hală pentru produse lactate dotată cu 6 vitrine 

frigorifice și o hală pentru carne și produse din carne dotată cu 2 vitrine frigorifice. 

 

 

2.2 Reabilitarea și modernizarea Pieței Agroalimentare din cartierul George Enescu. 

 

           Lucrările de modernizare a pieței au fost finalizate, împreună cu cele de construire a noii 

parcări subterane și cele de amenajare a aleilor din apropierea clădirii. 

 

 Clădirea este alcătuită din 25 de spații, ce au ca destinație comerțul cu produse alimentare și 

industriale, dar și un spațiu comun pentru panificație. Platoul pieței este împărțit în 3 zone, 2 

dintre acestea pentru producătorii cu atestat și o zonă pentru comercianți, însumând 169 de mese 

amplasate. 
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Parcarea subterană deține un total de 59 de locuri de parcare pentru autoturisme și 8 locuri de 

parcare pentru biciclete/scutere. 

 

 

2.3 Reabilitarea și modernizarea fântânii arteziene aflată în Parcul Copilului din cartierul 

Burdujeni.  

             

 

      Pe lângă schimbarea aspectului arhitectural, fântâna beneficiază acum și de jocuri de 

lumini colorate, care să bucure privirile cât mai multor suceveni. Lucrările au constat, între 



   
          

 
 
 

#LH                                                                                                        www.lucianharsovschi.ro 
21 

altele, în desfacerea tencuielilor existente la fântâna arteziană din zonă, refacerea 

hidroizolaţiei, placarea exteriorului bazinului cu granit, vopsirea interioară cu albastru 

cauciucat, montarea unui nou tablou de automatizare şi control, montarea de becuri LED care 

îşi schimbă culoarea automat, instalarea de senzori de nivel pentru reumplerea automată a 

bazinului şi pentru prevenirea funcţionării în gol a pompelor. 

 

2.4 Reabilitarea Parcului Simion Florea Marian din centrul municipiului Suceava – au 

fost finalizate lucrările de modernizare și reabilitare a parcului Simion Florea Marian din 

centrul orașului, unde am refăcut aleile, am montat bănci și coșuri de gunoi, de asemenea, 

am modernizat și parcarea aferentă parcului, precum și strada Simion Florea Marian pe o 

suprafață de 1110,5 mp. 

 

 

 

* Pentru reabilitarea parcului Simion Florea Marian s-au amenajat 440 mp de alei cu pavaj, fiind 

montată bordură mare pe 1755 metri liniari și bordură mică pe 403 metri liniari, cu 36 m 

elemente de treaptă. 
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3. Lucrări de reabilitare și modernizare a străzilor din municipiul 

Suceava 

        Modernizarea Sucevei de la Scara Blocului este un proiect la care țin foarte mult și pe care 

îl vom duce la bun sfârșit în toate cartierele orașului. 

 

3.1 Reabilitarea și modernizarea străzii Ion Grămadă.  

        Au fost finalizate lucrările de reabilitare și modernizare a străzii Ion Grămadă din centrul 

municipiului Suceava, unde s-a intervenit pe o suprafață totală de 1704 mp. De asemenea, au fost 

marcate 50 de noi locuri de parcare, accesele la scările de bloc au fost reabilitate, gardul viu a 

fost scos, s-a completat cu pământ și s-a plantat gazon. 

 

 

 

 

3.2 Reabilitarea și modernizarea treptelor de pe Bulevardul George Enescu (cele din zona 

Catedralei). 

După rezolvarea problemelor ce țin de cota-parte din dreptul de proprietate asupra terenului, 

am finalizat lucrările de reabilitare a treptelor din zona Catedralei, acolo unde am folosit 350 mp 
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de  pavaj, 45 ml bordură mică, 12 ml bordură mare și 30 m elemente de treaptă. 

 

  

 

 

 

 

3.3 Reabilitarea și modernizarea parcării care deservește Sălii Unirea a Clubului Sportiv 

Municipal. 

Nu vorbim de o parcare de reședință, ci de parcarea care deservește Sălii Unirea a Clubului 

Sportiv Municipal, dar și noii zone de agrement, unde după rezolvarea problemelor ce țineau de 

proprietatea terenului, am putut reabilita o suprafață totală de 2100 mp, cu 2 straturi de asfalt. 
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3.4 Reabilitarea și modernizarea parcării de pe strada Ștefan cel Mare (bl.A2, bl.C2, bl.H2 

și bl.H1).  

       Locul cunoscut de suceveni “La Bazin” a devenit parcare cu acte în regulă, ce are acum un 

total de 100 de locuri de parcare și o nouă zonă cu spațiu verde. De asemenea, s-a construit un 

nou trotuar în jurul acesteia, care va continua până în strada Mitropoliei. Precizez că în acte, 

înainte, această zonă nu era parcare, ci teren viran. S-a intervenit pe o suprafață de 2420 mp 

(+380 mp trotuar). 

 
 

 

3.5 Reabilitatrea și modernizarea Străzii Curtea Domnească. 

Noi reguli de circulație în centrul municipiului Suceava! Strada Curtea Domnească are 

acum o porțiune mai mare cu sens unic, accesul se face dinspre str. Petru Rareș, iar ieșirea este în 

str. Vasile Alecsandri. Întreaga zonă a fost reabilitată, au fost create noi locuri de parcare, 

însumând acum 160 de locuri în spic și longitudinale.  
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3.6 Modificarea intersecției străzilor Ana Ipătescu cu Mitropoliei. 

Prin modificările aduse asupra intersecției, banda de stocaj din str. Ana Ipătescu pentru cei 

care merg la Cetatea de Scaun a Sucevei a fost mărită cu 55 de metri, iar str. Mitropoliei, de la 

Biblioteca Bucovinei, până în str. Ștefan cel Mare, devine cu sens unic și are acum 37 de locuri 

de parcare (19 în spic și 18 longitudinale).  

Timpii semaforului din str. Mitropoliei au fost modificați, 5 secunde în plus pentru cei care 

vor să meargă spre Ipotești și 10 secunde în plus pentru cei care vin dinspre Ipotești. Totodată, pe 

str. Ana Ipătescu au fost desființate două treceri de pietoni, iar cea de la intersecția cu Aleea 

Trandafirilor este acum semaforizată. 
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3.7 Reabilitarea și modernizarea străzii Muncii din cartierul Burdujeni. 

Proiectul de modernizare a Sucevei de la scara blocului continuă și în cartierul Burdujeni, 

unde alți 487 de suceveni din 5 blocuri beneficiază direct de acesta. Au fost finalizate lucrările de 

reabilitare și modernizare a str. Muncii, unde au fost create 112 locuri de parcare pe o suprafață 

de 1937 mp. 
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3.8 Reabilitarea și modernizarea parcării din intersecția Bulevardului George Enescu cu 

strada Universității. 

Parcare din zona Nordic a fost reabilitată, în urma lucrărilor realizate, au rezultat un număr 

de 36 de locuri de parcare și o suprafață asfaltată de 700 mp. De asemenea, parcarea va deservi 

taxiurilor care până acum staționau în intersecție. 

 

 
 

3.9 Reabilitarea și modernizarea parcării din zona clădirii Dom Polski. 

Parcarea fost modernizată și extinsă, având acum o suprafață asfaltată de 2150 mp, cu un 

total de 70 de locuri de parcare. De asemenea, au fost refăcute aleile și treptele de acces aferente 

acesteia. 

Întreaga zonă este în curs de schimbare, întrucât refacem toate aleile, treptele și accesele la 

scările de bloc aferente blocurilor din zona centrală și până spre Primăria Suceava.  

În această zonă, până în prezent, 1978 de suceveni, din 29 de blocuri (F, C4, E1, H1, H2, H4, 

H4, A1, A2, C1, C2, C5, C6, C7, I2, E3, A3, B1, B2, B3, E2, A, B1, B2, B3, D1, E, D, E), 
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beneficiază direct de proiectul de modernizare a Sucevei. 

 

3.10 Reabilitarea și modernizarea aleilor și acceselor la scările de bloc 

Am finalizat lucrările de reabilitare a 1478 mp de alei și a acceselor la scările de bloc 

aferente blocurilor A, B1, B2 și B3 din zona str. Ana Ipătescu / str. Mitropoliei.  

 

 
 

 

 

 

4. Proiecte Pilot 
 

În Suceava, proiectele pilot au avut ca punct de plecare cerințele cetățenilor cu privire la noi 

servicii publice. Prin punerea în aplicare a proiectelor de tip pilot, administraţia publică locală a 

putut testa modalităţi inovative de îmbunătățire a acestora, precum şi noi abordări sau modele de 

dezvoltare administrativă, economică sau socială.  

*De regulă, proiectele pilot au un caracter experimental, fiind limitate în timp şi spaţiu, sunt 

monitorizate atent în vederea evaluării ratei de succes în atingerea unor obiective concrete, 
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inclusiv din punct de vedere al costurilor şi beneficiilor. Utilizarea proiectelor pilot are 

numeroase beneficii, cele mai importante fiind cele legate de verificarea satisfacerii cerinţelor 

cetăţenilor. 

 

4.1 Sistemul de închiriere trotinete electrice Suceava EcoRide este funcțional!  

 

Începând cu anul 2021, sucevenii au putut avea acces la 50 de trotinete electrice și 11 standuri 

cu 80 de porturi de încărcare, ce au fost amplasate în diferite locații din municipiul Suceava. 

 Primărie - B-dul 1 Mai; 

 Centru - Piața 22 Decembrie - Str. Nicolae Bălcescu; 

 Burdujeni - Parcul Copilului, zona Moldova - Str. Calea Burdujeni; 

 Obcini - Spațiul de joacă de pe str. Victoriei; 

 Stație Curcubeul - parcare Dorna, lângă Banca Transilvania - B-dul. George Enescu; 

 Centrul de Tradiții - Str. Universității; 

 Mărășești - Parc Mărășești - Str. Mărăști; 

 Bucovina - Magazin Bucovina - Str. Ștefan cel Mare; 

 Parc Central - Între BCR și Parchet - Str. Ștefan cel Mare; 

 Centrul Cultural al Municipiului Suceava - Str. Mihai Eminescu; 

 Zona Agrement “Tătărași” - Str. Roma; 

 Cetatea de Scaun a Sucevei. 
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 Închirierea trotinetelor se face doar prin intermediul Aplicației Suceava EcoRide, ce 

poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Tariful este de 50 de bani pentru 

pornire și 40 de bani/minut. În cazul în care utilizatorul parchează trotineta în stand, se 

aplică o reducere, ajungând la 30 de bani/minut. 

 

Pentru că este un sistem nou implementat în oraș, s-a pus la dispoziția cetățenilor un număr de 

telefon  0757.045.605 și o adresă de e-mail suport@suceava-ecoride.ro pentru situațiile în care 

aceștia întâmpină probleme sau dificultăți în utilizare. Programul de funcționare este de luni până 

duminică, între orele 07:00-21:30. 

Odată cu sosirea sezonului rece, serviciul de închiriere a trotinetelor își încheie activitatea 

până în primăvară. Suceava EcoRide a înregistrat în 2021 peste 6.000 de conturi create în 

aplicație și peste 30.000 de km parcurși, ceea ce demonstrează faptul că a fost un proiect 

îmbrățișat și folosit/testat de foarte mulți suceveni. 
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4.2 Autobuz dedicat transportului școlar! 

Odată cu venirea toamnei și începerea cursurilor, am introdus în zona cartierului ANL Burdujeni, 

unde sunt mulți copii, elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 10, un program pilot privind transportul 

școlar. 

Autobuzul şcolar circulă pe traseul str. Putnei - Școala Gimnazială Nr. 10 și preia copiii din 

stațiile stabilite împreună cu părinţii. Elevii coboară doar în fața unităţii de învăţământ, iar după 

ore merg acasă cu același autobuz. Accesul acestora se face pe baza abonamentului sau a 

biletului.  
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De asemenea, în cadrul aceluiași proiect pilot, și elevii din zona Aleii Dumbrăvii 

beneficiază de unul dintre autobuzele dedicate transportului elevilor. Având în vedere 

numeroasele cerințe venite din partea părinților, dar părerile pozitive împărtășite, am decis 

înființarea unei noi rute pentru transportul elevilor pe Aleea Dumbrăvii și străzile adiacente

 

Ne –am dorit ca prin acest proiect să oferim siguranță elevilor și, totodată, să reducem 

traficul rutier.  

De asemenea, elevii şi studenţii au beneficiat în continuare de abonamente gratuite. În 

dezvoltarea sistemului de transport în comun am ţinut întotdeauna cont de nevoile cetăţenilor, iar 

acest principiu rămâne baza colaborării dintre municipalitate şi Compania de Transport Public 

Local. Vom continua să testăm noi rute, iar acolo unde este nevoie vom sprijini iniţiativele 

cetăţeneşti ce implică reţeaua de transport public. 

     Vă mulţumesc şi pe această cale pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră la 
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dezvoltarea comunităţii noastre şi vă asigur că efortul fiecăruia este important pentru oraşul 

nostru. 

5. Sprijinim performața în educație și sport  

 

Municipiul Suceava a fost reprezentat întotdeauna cu succes de către tinerii săi dornici să 

performeze, motiv pentru care ne-am dorit să îi sprijinim și să îi motivăm în parcursul lor către 

excelență.  

În anul 2021, șapte elevi înscriși la unitățile de învățământ din municipiul Suveava au fost 

recompensați pentru rezultatele deosebite obținute, media zece, la examenele de Evaluare 

Națională și Bacalaureat. Elevii absolvenți ai clasei a 12-a au fost recompensați cu suma de 

5.000 de lei, iar cei ai clasei a 8-a cu suma de 3.000 de lei. 
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Performanța sportivă merită admirată, dar și premiată!  

Pentru orele de muncă depuse la antrenamente, pentru anii de dăruire și pentru rezultatele 

deosebite obținute la competițiile sportive, 21 de tineri sportivi suceveni, ce fac parte din loturile 

naționale, au fost recompensați cu câte 1.500 de lei, un gest simbolic pentru campionii României 

și poveștile de succes pe care le vor scrie. 

De asemenea, un alt sportiv important al orașului nostru a fost premiat pentru 

performanțele sportive din domeniul culturismului. Cîmpan Andrei a adus Suceava pe podiumul 

Campionatului European de Culturism și Fitness (Spania 2021), obținând medalia de aur la 

categoria Men’s Wheelchair Bodybuilding.  

 

Felicitări tuturor pentru parcursul de până acum și mult succes în continuare!  
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6. Suceava Verde 

O modalitate de a contibui la bunăstarea mediului înconjurător și a noastră, a tuturor, o 

reprezintă plantarea copacilor. Prin urmare, acțiunile de plantare a arborilor continuă în 

municipiul Suceava. 

Un total de 500 de noi arbori, din diverse specii, au fost plantați pe aliniamentele stradale și 

în cartiere. Printre tipurile de arborii se numără: tei, arbori de lalea, brad alb, pin negru, castani și 

pruni.  

 

De asemenea, în paralel, am desfășurat și acțiuni de: toaletare a arborilor existenți și de 

tăiere a celor uscați, scarificarea și supraînsămânțarea cu gazon a peluzelor stradale, scuarurilor 

și parcurilor, vopsirea ornamentelor decorative de protecție a arborilor, a bordurilor, precum și a 
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pasarelei și a podului Ițcani. 

 

Nu ne oprim aici, continuăm cu plantarea arborilor în întreg orașul, întrucât ne dorim să 

avem și mai multă grijă de mediul înconjurător și de Suceava. 

 

În fiecare an, ne dorim ca Suceava să fie un oraș al florilor, de care să se bucure toți 

sucevenii. Mai mult decât atât, ne dorim ca noi să producem material săditor pentru întregul oraș, 

motiv pentru care, lucrările la construcția unei noi sere sunt în desfășurare. Aceasta se 

construiește pe o suprafață de 6595 mp, pe structură metalică și închideri din panouri din sticlă și 

va avea 1461,5 mp de suprafață acoperită. De asemenea, proiectul presupune pentru angajați o 

anexă cu birouri și vestiare.  

Colegele din cadrul acestei direcții au produs în anul 2021 peste 156.300 fire de flori, 

printre care: mușcate, crăițe, petunii, cana indica, gura leului, gazania, celosia, dalia, salvia, flori 

cu ajutorul cărora Suceava se înfrumusețează în fiecare an. 
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7. Ecologizare  

La fel ca în anii precedenți, și în 2021 am făcut apel către responsabilitatea sucevenilor în 

ceea ce privește depozitarea corectă a deșeurile, respectiv colectarea selectivă. În luna decembrie 

a anului 2021 au fost colectați 12.011 mc de deșeuri, cu 20% mai puțin decât în luna decembrie a 

anului 2020, iar procentul deșeurilor reutilizabile a crescut de la 42% la 44%, ceea ce 

demonstrează faptul că sistemul de colectare selectivă, implementat în 2019, dă roade. 

 

Locul animalelor nu este pe stradă!  

În anul 2021, un total de 653 de câini au fost capturați de pe străzile orașului și duși în 

adăpostul de pe strada Energeticianului. 

Un număr foarte mare, întrucât municipalitatea își dorește reducerea acestor cazuri la 

zero și a creat posibilitatea de a duce animalele direct în adăpost și de a nu le mai abandona pe 

străzi. 
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Majoritatea animalelor vin din afara municipiului Suceava, de aceea acum atât animalele 

din municipiu, cât și cele din localitățile limitrofe pot fi duse la adăpost. Acolo unde, datorită 

colaborării pe care am menținut-o cu Asociația Pro Animals Tina, animalele sunt îngrijite, 

vaccinate, deparazitate și, pe cât posibil, adoptate (594 de câini au fost adoptați anul trecut).  

În ceea ce privește sterilizarea, au fost făcute demersurile necesare pentru a colabora cu 

asociațiile de profil în vederea înfăptuirii acțiunilor de sterilizare. 
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Activitatea în Consiliul Local 

 

Alături de domnul primar și de colegii mei din Consiliul Local am încercat să aducem în 

fața sucevenilor proiecte pentru dezvoltarea comunității și să luăm cele mai bune decizii pentru 

cetățeni. 

Pe parcursul anului 2021, am inițiat alături de domnul primar, dar și de alți colegi din 

Consliliul Local, proiecte care să vină în sprijinul sucevenilor.  

 

 Ianuarie 

- Proiect de Hotărâre privind aprobarea Parteneriatului Cadru de colaborare cu 

Organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului, conform Legii 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru 

acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale. -  

În vederea necesității diminuării continue a cantităților de deșeuri municipale și 

asimilabile acestora, care sunt colectate și transportate spre depozitarea finală după 

sortarea pe mai multe fracții, nevoia de acoperire a costurilor de gestionare a acestora, 

precum și implicarea unor Organizații (OIREP) în gestionarea unor tipuri de ambalaje 

introduse pe piață, se impune încheierea unui Parteneriat Cadru pentru acoperirea acestor 

costuri de gestionare a deșeurilor municipale și pentru implementarea obligațiilor de 

informare. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2028%20IAN%202021/11

%20Parteneriat%20cadru%20deseuri.pdf 

 

 Martie 

- Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizării concursului de soluții, constituirea 

comisiei tehnice pentru elaborarea temei de proiectare și evaluarea ofertelor în cadrul 

concursului de soluții pentru proiectul “Zona de agrement Parc Șipote”. - În vederea 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2028%20IAN%202021/11%20Parteneriat%20cadru%20deseuri.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2028%20IAN%202021/11%20Parteneriat%20cadru%20deseuri.pdf
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complexității lucrărilor necesar a fi executate pentru reabilitarea și amenajarea 

corespunzătoare a Parcului Șipote, nevoia de minimizare a intervenției asupra spațiilor 

verzi, necesitatea identificării soluțiilor optime și general acceptate de intervenție, a 

soluțiilor tehnice și a amenajărilor peisagistice și urbanistice optime, se propune 

organizarea unui concurs de soluții care să stabilească soluția tehnică ce urmează a fi 

implementată în cadrul proiectului “Zona de agrement Parc Șipote”. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/09

concurs%20solutii%20Sipote.pdf  

 

- Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor legale în vederea realizării 

obiectivului de investiții Parcare str. Ștefan Tomșa din municipiul Suceava pe terenul 

în suprafață de 4512 mp. - Necesitatea investiției rezultă din lipsa unui număr suficient 

de locuri de parcare în Suceava, str. Ștefan Tomșa, cât și din necesitatea reamenajării din 

punct de vedere urbanistic a zonei în scopul redării atractivității acesteia pentru cetățenii 

săi. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/19

parcare%204512mp.pdf  

 

- Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Regulamentului privind drepturi, obligații și 

sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice”. - Necesitatea 

aprobării regulamentului se impune pentru o bună organizare și funcționare a sistemului 

integrat de transport cu trotinete electrice. Regulamentul cuprinde locațiile standurilor de 

încărcare, programul de funcționare, tarifele, modalitățile și condițiile de utilizare, 

precum și aspecte legale referitoare la închirierea trotinetelor. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/21

regulament%20trotinete%20electrice.pdf  

 

- Hotărâre de modificare a Programului de Transport din Contractul de delegare a 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/09concurs%20solutii%20Sipote.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/09concurs%20solutii%20Sipote.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/19parcare%204512mp.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/19parcare%204512mp.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/21regulament%20trotinete%20electrice.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/21regulament%20trotinete%20electrice.pdf
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gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în 

municipiul Suceava aprobat prin H.C.L. nr. 333/24.11.2016 privind atribuirea în 

gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate, cu modificările și completările H.C.L. 52/2018. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/24

modificare%20program%20transport.pdf  

 

 Aprilie  

- Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat în cadrul Programului 

Social “Dăruiește Responsabil”. - Acțiunea de colectare/distribuire are scop caritabil, 

pentru a veni în întâmpinarea persoanelor nevoiașe, de solidarizare și responsabilizare a 

comunității și nu în ultimul rând un deziderat ecologic. Scopul acestui proiect este cel de 

a continua proiectul social “Dăruiește Responsabil”, în vederea colectării de 

îmbrăcăminte și încălțăminte din rândul populației prin intermediul celor opt containere 

special amenajate. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20APRILIE%202021

/19%20Acord%20Daruieste%20responsabil.pdf  

 

- Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre municipiul Suceava și județul 

Suceava prin Consiliul Județean Suceava, împreună cu Muzeul Național al Bucovinei, 

în vederea înființării unei stații de încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de 

Scaun a Sucevei. - Scopul aprobării asocierii între municipiul Suceava și județul 

Suceava, privind înființarea stației de încărcare de trotinete electrice amplasată la Cetatea 

de Scaun a Sucevei, este crearea unei noi imagini de promovare a turismului și a 

obiectivelor cultural istorice în acest trend european în care tehnologia clasică se 

împletește cu mijloacele de transport ecologice. Necesitatea aprobării acestei asocieri este 

exitinderea Serviciului de închiriere trotinete electrice pentru a facilita deplasarea 

turiștilor și a cetățenilor în aceste locații. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/24modificare%20program%20transport.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2025%20martie%202021/24modificare%20program%20transport.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20APRILIE%202021/19%20Acord%20Daruieste%20responsabil.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20APRILIE%202021/19%20Acord%20Daruieste%20responsabil.pdf
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http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20APRILIE%202021

/25%20Asociere%20CJ.pdf  

 

- Hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei autogări de către S.C. 

CEZTRANS COMPANY S.R.L. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20APRILIE%202021

/36%20Infiintare%20autogara.pdf   

 

 

 Iunie  

- Hotărâre privind premierea unor sportivi din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din municipiul Suceava pentru performanțele sportive deosebite. - Elevii care 

practică un sport la un nivel înalt sunt de cele mai multe ori disciplinați și iau în serios 

responsabilități legate atât de studiu, cât și de activitățile sportive, iar experimentarea 

competiției prin sport este o modalitate de pregătire pentru mediu și adversități sociale, 

sportul fiind garanția bunăstării și sănătății, atât individual, cât și colectiv. De ceea, 

considerăm că elevii sportivi trebuie încurajați să aspire la o carieră în sport, în scopul 

formării campionilor de mâine ai României. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2030%20iunie%202021/07p

remiere%20sportivi.pdf 

 Iulie 

-  Hotărâre privind premierea unor sportivi din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din municipiul Suceava, care fac parte din loturile naționale. - Considerăm că 

elevii sportivi trebuie încurajați să aspire la o carieră în sport, în scopul formării 

campionilor de mâine ai României. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20IULIE%202021/1

2%20premiere%20sportivi.pdf  

 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20APRILIE%202021/25%20Asociere%20CJ.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20APRILIE%202021/25%20Asociere%20CJ.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20APRILIE%202021/36%20Infiintare%20autogara.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20APRILIE%202021/36%20Infiintare%20autogara.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2030%20iunie%202021/07premiere%20sportivi.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2030%20iunie%202021/07premiere%20sportivi.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20IULIE%202021/12%20premiere%20sportivi.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20IULIE%202021/12%20premiere%20sportivi.pdf
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- Hotărâre privind aprobarea participării municipiului Suceava la înființarea Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava, a statutului acestei 

asociații, precum și desemnarea reprezentanților municipiului Suceava, a Statutului 

acestei asociații, precum și desemnarea reprezentanților municipiului Suceava în 

cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport 

Metropolitan Suceava. - Prin înființarea acestei asociații, se va îmbunătăți eficiența de 

planificare a transportului public de călători, se va crea o rețea integrată, eficientă din 

punct de vedere al costurilor și se va îmbunătăți accesibilitatea cetățenilor la serviciile de 

transport public. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20IULIE%202021/2

2%20%20statut%20Transport%20Metropolitan.pdf  

 

 Septembrie 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2030%20septembrie/30%20

Modificare%20HCL%2019%20din%202015.pdf  

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2030%20septembrie/31%20

Modificare%20HCL%20300%20din%202019.pdf  

 

 Octombrie 

- Proiect de Hotărâre privind constituirea comisiei tehnice pentru elaborarea temei de 

proiectare pentru studiul de fezabilitate pentru proiectul “Zona de agrement Pădure 

Zamca”. - Având în vedere complexitatea lucrărilor necesar a fi executate pentru 

reabilitarea și amenajarea corespunzătoare a Pădurii Zamca, nevoia de minimizare a 

intervenției asupra spațiilor verzi, necesitatea identificării soluțiilor optime și general 

acceptate de intervenție, a soluțiilor tehnice și amenajărilor peisagistice și urbanistice 

optime este necesară elaborarea studiului de fezabilitate care să stabilească soluția tehnică 

ce urmează a fi implementată în cadrul proiectului “Zona de agrement Pădure Zamca”. 

Pentru elaborarea studiului de fezabilitate este necesară constituirea unei comisii formate 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20IULIE%202021/22%20%20statut%20Transport%20Metropolitan.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2022%20IULIE%202021/22%20%20statut%20Transport%20Metropolitan.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2030%20septembrie/30%20Modificare%20HCL%2019%20din%202015.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2030%20septembrie/30%20Modificare%20HCL%2019%20din%202015.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2030%20septembrie/31%20Modificare%20HCL%20300%20din%202019.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%20CL%2030%20septembrie/31%20Modificare%20HCL%20300%20din%202019.pdf
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din specialiști în domenii ca: arhitectură, amenajări peisagistice, design urban, 

silvicultură, societate civilă, urbanism, comisie care va avea atribuții în elaborarea temei 

de proiectare pentru studiul de fezabilitate pentru amenajarea și reabilitarea Pădurii 

Zamca. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%2028%20OCT%202021/24%20Co

misie%20tehnica%20Zona%20agrement.pdf  

 

 Noiembrie 

- 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”. - Necesitatea și 

oportunitatea proiectului au fost definite din perspectiva mai multor criterii, cel mai 

important fiind necesitatea reabilitării sistemului de transport și distribuție a energiei 

termice pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor de administrația 

publică locală. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/Sedinta_CL_24_NOV_2021/15reabilitare%20sis

tem%20energie%20termica.pdf   

 

 Decembrie 

- Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții “Extindere sistem de supraveghere video 

pentru amplasamentele îngropate și semiîngropate pentru colectarea deșeurilor de pe 

raza municipiului Suceava”. - Scopul instalării unui astfel de sistem este, printre altele, 

de a ajuta autoritățile să intervină eficient, să ofere probe concludente, să ajute persoanele 

aflate în dificultate, fie că e vorba de criminalitate sau situații de urgență: incendii, 

accidente, stare de sănătate etc. 

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/16%20Decembrie%202021/09%20SF%20sistem

%20supraveghere.pdf  

http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%2028%20OCT%202021/24%20Comisie%20tehnica%20Zona%20agrement.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/SEDINTA%2028%20OCT%202021/24%20Comisie%20tehnica%20Zona%20agrement.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/Sedinta_CL_24_NOV_2021/15reabilitare%20sistem%20energie%20termica.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/Sedinta_CL_24_NOV_2021/15reabilitare%20sistem%20energie%20termica.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/16%20Decembrie%202021/09%20SF%20sistem%20supraveghere.pdf
http://ftp.primariasv.ro/cl/sedinte/Sedinte_2021/16%20Decembrie%202021/09%20SF%20sistem%20supraveghere.pdf
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Vă mulţumesc pentru că sunteți alături de administrația locală și pentru că vă 

implicați în dezvoltarea comunităţii! Cei care contează sunteți dumneavoastră. 

Continuăm!  

 

 

 

 

 

 


