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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. 1234/19.06.2020 

 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al  municipiului Suceava, din data de joi, 25 IUNIE 

2020, ora 14ºº 

 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 27 mai 2020; 

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

2020  - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind efectuarea de virări de credite și repartizarea disponibilităților din 

Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind declararea zilei de 27 iunie 2020 zi de doliu în Municipiul 

Suceava în memoria Î.P.S Pimen Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților - inițiatori Primarul 

municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian 

Harşovschi; 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții ”Utilități la locuințe sociale – branșament apă 

potabilă și racord canalizare locuință socială, strada Grigore Alexandru Ghica nr.9, apt.1; 

racord canalizare locuință socială Gheorghe Doja nr.20; racord canalizare locuință socială 

strada Sublocotenent Turturică nr.1” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții ”Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin 

Preda” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava a unui număr de 22 de termometre 

non contact cu infraroșu (tip pistol) și a 22 tuneluri de dezinfecție - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 

Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și 

funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și 

branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată – 

solicitant S.C. Bioartemisia S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 

Regulamentul de urbanism aferent inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, locuri 

de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri / branșamente pe teren proprietate 

privată – solicitant S.C. Fidocat Construct S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 

Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu 

de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, împrejmuire, pe teren 

proprietate privată – solicitant S.C. Ericada S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Tineretului fn, identic 

cu parcela cadastrală nr.52335, în vederea amplasării unui chioșc metalic - inițiator Primarul 

municipiului Suceava;  

12. 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, strada Rarău nr.3, bl.13 - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 45 mp, identică cu parcela 

cadastrală nr.54595, situată în Suceava strada Profesor Leca Morariu, în vederea amplasării 

unui spațiu pentru birotică și librărie - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a 

unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii 

spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.6 - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în scopul 

închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str.Ștefan cel Mare 

fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori  - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.19/29.01.2015 privind acordarea de 

facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a 

subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările 

ulterioare - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;  

17. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr.215 din 25.07.2019 privind 

aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din 

municipiul Suceava, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr.384/19.12.2019 - inițiatori 

Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. 

Lucian Harşovschi;  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință 

și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru 

tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL - inițiatori Primarul municipiului 

Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces 

la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale - inițiatori Primarul 

municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian 

Andronache; 

20. Diverse. 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 

  

 

 

 

 


