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                                                                                                              Anexă la Dispoziţia nr. 104/22.01.2021 
 

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

din data de joi, 28 IANUARIE 2021, ora 14ºº 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 10.12.2020, 
17.12.2020 și 18.01.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2021, a excedentului 
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, în sumă de 
551.155,41 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru 
asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor 
dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare 
pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare 
de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 83/26.03.2020 - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din 
municipiul Suceava pentru anul școlar 2021 - 2022 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 
Regulament de Urbansim aferent pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime 
D1+D2+P+4E+5 parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații 
pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de 
parcare supraterane, spații verzi, branșamente / racorduri pe teren proprietate privată – 
Solicitant: S.C. Ucasy Biuldars S.R.L. – inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 
Regulamentul de Urbansim aferent pentru construire bloc de locuințe cu spații de depozitare, 
locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale și de prestări servicii, birouri la parter, 
spații de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticală, amenajări 
exterioare, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată - Solicitant: S.C. Davasy 
Buildars S.R.L. – inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 
Regulamentul de Urbansim aferent pentru construire locuințe colective, spații comerciale, 
locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branșamente, pe teren 
proprietate privată  - solicitant: Sanemi S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar de 
stat a bunurilor imobile, terenuri și clădiri, aparținând domeniului public al Municipiului 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorilor de inventar pentru bunurile 
imobile, proprietate a Municipiului Suceava, ce fac obiectul contractului de delegare a 
gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei 
termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, contract înregistrat la SC 
Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 și înregistrat la registratura Primăriei municipiului 
Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 
300 mp, identică cu pc. nr. 36868 din CF 36868 proprietate privată a municipiului Suceava, 
situată în Suceava, str. Viena nr. 16, cartier Europa (Dealul Tătărași), către dl. Țiculeanu 
Florin – Gheorghe, proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de 
teren - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului Cadru de colaborare cu Organizațiile 
care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii 
nr. 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor de gestionare a 
deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale - inițiatori: Primarul municipiului Suceava 
dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;  

12. 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 - inițiatori: 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. 
Lucian Harșovschi;   

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de 0,8% aplicată la valoarea de înlocuire a 
construcției, destinată administratorilor locuințelor, pentru stabilirea chiriei locuințelor pentru 
tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, pentru administrarea, întreținerea 
și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale și cota de 0,5%, aplicată la valoarea de 
înlocuire a construcției, care constituie venit al administratorilor locuințelor, pentru stabilirea 
chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, care se 
aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani - inițiator Primarul municipiului 
Suceava;  

14. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de 
Poliția Locală Suceava în anul 2021, obiectivele stabilite și indicatorii de performanță - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava;  

16. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în anul 2020 înregistrată 
sub nr. 170531/15.01.2021; 

17. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2020 înregistrată sub nr. 
250145/14.01.2021; 

18. Diverse; 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 
JRS. IOAN CIUTAC 


