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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. 1700/22.09.2022 

 
 

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

din data de joi, 29 SEPTEMBRIE 2022, ora 14ºº 
 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local ale municipiului Suceava 
ce au avut loc în data de 18 august 2022, 25 august 2022, 7 septembrie 2022 și 13 
septembrie 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2022 la 
data de 29.09.2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea dispozițiilor nr. 152/29.08.2022 și nr. 
1604/06.09.2022, modificarea Programului obiectivelor de investiții și majorarea 
Fondului de rezervă bugetară pentru anul 2022, la data de 29.09.2022 - 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 29.09.2022 - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 91/31.03.2022, privind aprobarea 
sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Filiala Suceava a 
Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului "Creșterea eficienței energetice a cantinei - internat din 
cadrul Colegiului Național Petru Rareş Suceava", nr. proiect C5-B2.2.a-6, finanțat în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 Valul 
Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică şi reziliență în clădiri 
publice, Operațiunea B.2- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
publice - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului "Creșterea eficienței energetice a clădirii principale a 
Colegiului Naţional Mihai Eminescu Suceava", nr. proiect C5-B2.1.a-593, depus în 
cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență al României, Componenta C5 - Valul 
Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice, Operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
publice - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei pentru 
operaționalizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan 
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Suceava inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor 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; 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență domnului Groholea Ion, 
conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

15. Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 6.1, alin. 6.2 din art.6 precum şi alin 7.1, 
alin. 7.2 din art.7 a Contractului nr. 250551/31.01.2022 aprobat prin HCL 
nr.22/27.01.2022 încheiat între Municipiul Suceava şi Asociația "Lumină Lină" Suceava - 
"Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost Sfânta Vineri" - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. 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; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 
Regulamentul de urbanism aferent pentru construire locuințe colective și individuale, 
împrejmuire teren, sistematizare verticală și racorduri/branșamente la rețelele de utilități 
tehnico edilitare, pe teren proprietate privată – Solicitant: Melijons S.R.L - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 63 din 27.02.2020 privind exproprierea unor 
bunuri imobile - terenuri proprietate privată situate în coridorul de expropriere aferent 
obiectivului de investiții Ruta alternativă Suceava - Botoşani - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către municipiul Suceava a unei 
parcele de teren în suprafață de 40 mp, parte din parcela de teren în suprafață de 1500 mp 
pe care au fost relocate mesele de vânzare din Piața George Enescu - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între UAT-Municipiul 
Suceava prin Consiliul Local al Municipiului Suceava, UAT-Județul Suceava, prin 
Consiliul Județean Suceava, Direcția Județeană de Drumuri şi Poduri Suceava, şi UAT-
Oraş Salcea prin Consiliul Local al Orașului Salcea, în vederea realizării și implementării 
proiectului de infrastructură de transport rutier de natura unui drum alternativ Suceava - 
Aeroportul Internațional Ştefan cel Mare Suceava - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafaţă 
de 300 mp, identică cu pc. nr. 48692 din CF 48692 proprietate privată a municipiului 
Suceava, situată în Suceava, cartier Burdujeni (Dealul Mănăstirii - Cartierul Tinereții), 
str. Mircea Hrișcă, nr. 6, către proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această 
parcelă de teren - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

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

24. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava și aprobarea indemnizației datorate de către 
proprietarul construcției amplasate pe terenul proprietatea municipiului Suceava situate în 
Suceava, str. Parcului nr. 12 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului 
Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului 
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de dare în administrare către unitatea de învăţământ Colegiul Național Petru Rareş 
Suceava în vederea scoaterii din funcțiune şi valorificării - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al Municipiului Suceava a 
donației constând în două parcele de teren situate Suceava, str. George Bacovia, în 
suprafață totală de 1420 mp, respectiv parcela de teren în suprafață de 1121 mp, identică 
cu parcela cu număr cadastral 32664 și parcela de teren în suprafață de 299 mp identică 
cu parcela CAD 3251/1, având categoria de folosință drum - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.2 din 18.01.2021 privind aprobarea 
participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului ,,Sprijin la nivelul Regiunii 
Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 
pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice 
(tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic şi infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură”, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, 
precum și aprobarea acordului de parteneriat - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării delegației Municipiului Suceava la 
Grenoble, Franța în perioada 17-21.10.2022 și bugetul aferent pentru vizita de lucru în 
cadrul proiectului ”Orașe durabile” 2022 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi Asociația Pro 
Animals Tina, în vederea derulării activităților desfăşurate în adăpostul pentru câini fără 
stăpân din Municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

30. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Școlii Primare ”Sfântul Ioan cel Nou de 
la Suceava” în Școala Gimnazială ”Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 8 locuințe construite prin programul 
Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Suceava - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

32. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și a statului de funcții pentru 
Primăria municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

33. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: octombrie, 
noiembrie, decembrie 2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

34. Diverse;  
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  


