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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. 1.100 /22.05.2020 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava  

din data de 27 MAI 2020, ora 14.00 

 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 30.04.2020 și 

08.05.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: iunie, iulie și august 

2020 – inițiator - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al 

municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019 – inițiator Primarul 

municipiului Suceava;  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 10 privind Numărul maxim de posturi pentru anul 

2020, aprobată prin HCL nr. 2/30.01.2020 -  inițiator Primarul municipiului Suceava;  

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 

- inițiator Primarul municipiului Suceava;  

6. 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;  

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2020 - inițiator 

Primarul municipiului Suceava;  

8. Proiect de hotărâre de aprobare a acordării de ajutoare de urgență familiilor Buracioc Mihai și 

Huțuleac Luminița Genovica, a căror locuințe au fost distruse în urma incendiului din 10.05.2020 

- inițiator Primarul municipiului Suceava;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru 

anul 2020 încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” – 

Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat „Alături de 

cei nevoiași și suferinzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la 

realizarea proiectului „Health & Greenspace – Health – responsive planning and management of 

urban green infrastructure – Planificarea și gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi” cod 

5584, faza de implementare, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de 

cooperare teritorială URBACT III cât și asigurarea fondurilor necesare impelementării  

proiectului anterior menționat – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;  

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

economici aferenți obiectivului de investiții „Sistem de supraveghere video pentru 

amplasamentele îngropate și semiîngropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului 

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

Suceava dl. Lucian Harșovschi; 
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12. 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; 

13. 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; 

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

Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni 

complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe 

teren proprietate privată – solicitant S.C. Imperium Palas S.R.L. - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

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

Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea ansamblului rezidențial „Ștefan cel Mare” 

cu  funcțiuni complementare și dotări aferente, pe terenuri proprietăți private – solicitanți: S.C. 

General Construct S.R.L., Parohia Sfântul Nicolae, Ado Travel Company S.R.L., Croitoru 

Gheorghe și Croitoru Lina - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. 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; 

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

Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni 

complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / 

branșamente pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Vivat Construct S.R.L. - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării funcțiunii parcelei cadastrale nr. 34278 în 

suprafață de 476 mp teren proprietate privată situat pe b-dul. Ana Ipătescu, dintr-o zonă cu 

funcțiunea de spații verzi (Vp) – parcuri, spații publice sau semi – publice (pentru riverani), așa 

cum este tratată parcela de teren în PUZ zona centrală aprobat prin HCL nr. 94/26.04.2009, într-o 

zonă cu funcțiune mixtă (M) – locuințe și dotări compatibile cu funcțiunea de locuire, astfel cum  

este tratată parcela de teren adiacentă parcelei cadastrale nr. 34278 în suprafață de 476 mp teren – 

solicitant Trifina Marius Liviu, în calitate de administrator al S.C. DUO STIL S.R.L. - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 62 din 27.02.2020 privind inventarul bunurilor 

care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la 

Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație 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; 

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație a unei parcele de teren proprietate privată 

a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Tineretului nr. 3 în vederea extinderii 

apartamentului nr. 1, din bl. 38, sc. F cu un windfang - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a unui bun 

imobil situat în Suceava str. Petru Rareș nr. 58 – 60 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
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23. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele 

de teren situată în Suceava b-dul. George Enescu, nr. 19, bl. T 38, sc. A, ap. 2 - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele 

de teren situată în Suceava str. Calea Burdujeni, fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele 

de teren situată în Suceava str. Prieteniei, nr. 4 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele 

de teren situată în Suceava str. Luceafărului - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele 

de teren situată în Suceava str. Aleea Nucului, nr. 3 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele 

de teren situată în Suceava str. Petru Rareș, nr. 52A - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea suspendării temporare a activității din Complexul 

Comercial Bazar, sistarea plății chiriei pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul 

Comercial Bazar, precum și pentru terenurile ocupate de chioșcurile de alimentație publică și 

terase sezoniere situate pe terenul aparținând domeniului public și privat al municipiului Suceava 

-  inițiator Primarul municipiului Suceava; 

30. Proiect de hotărâre privind încetarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile:          

- cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983 – C2, din incinta Colegiului 

național de Informatică „Spiru Haret”, - internatul nr. 1, în suprafață de 617 mp, identic cu nr. 

cadastral 52766 – C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, - căminul nr. 1 în 

suprafață de 593 mp, identic cu nr. cadastral 47995 – C1 din incinta Colegiului Național „Mihai 

Eminescu”, către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava – pentru bolnavii 

oligo / asimptomatici și darea în administrare către unitățile de învățământ, respectiv Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară și Colegiul Național „Mihai Eminescu” - inițiator Primarul 

municipiului Suceava; 

31. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare 

a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, încheiat 

între Municipiul Suceava și ACET S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

32. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava - 

inițiator Primarul municipiului Suceava; 

33. Informare cu privire la plângerea nr. 36/11.03.2020 adresată Consiliului Local de către Chiuaru 

Vasile și S.C. Lepam Com Prod S.R.L. prin administrator Chiuaru Ileana și semnată de un grup 

de proprietari ai blocului nr. 28 de pe str. Ștefan cel Mare nr. 28, înregistrată la Primăria 

municipiului Suceava sub nr. 9501/16.03.2020;  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 
 

 

 

 

 

 
 

 

  


