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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. 1659/19.07.2019 

 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al  municipiului Suceava, din data de joi, 25 iulie 2019, 

ora 14ºº 

 

 

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 27.06.2019 şi 

04.07.2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul 

II al anului 2019, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare - 

inițiator Primarul municipiului Suceava;  

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

2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

4. Proiect de hotărâre privind efectuarea de virări de credite şi repartizarea disponibilităţilor din 

Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2019 - inițiator 

Primarul municipiului Suceava;  

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Muzeul Bucovinei - inițiator 

Primarul municipiului Suceava;  

7. 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 şi gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi” cod 

5584, faza de dezvoltare, cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare 

teritorială URBACT III cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior 

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

Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Revitalizare spaţiu public urban din 

Municipiul Suceava” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - 

inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale a Colegiului Tehnic „Petru Muşat” cod SMIS 126402 şi a cheltuielilor ce revin 

Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

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

realizarea programului de mentorat Generaţia Tech în parteneriat cu Google.org şi cu sprijinul 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi a acordului de parteneriat între Municipiul Suceava şi 

Asociaţia Digital Nation - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “APLICAT – Administraţie Publică Locală 

Informatizată, Calitativă şi Accesibilă Tuturor la Suceava” cod SIPOCA 626/ cod SMIS 128093, 
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şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiator Primarul 

municipiului Suceava;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi obiectivului de investiţii „Branşament apă potabilă şi racord canalizare pentru locuinţă 

strada Gherasim Buliga, nr.11A” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi obiectivului de investiţii „Racord Canalizare pentru locuinţă strada Aurel Vlaicu nr. 51”- 

inițiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de distribuţie a energiei termice în 

municipiul Suceava, reţele de transport aferente PT Gară şi PT ANL Burdujeni şi reţele de 

distribuţie şi instalaţii interioare PT Gară”- inițiator Primarul municipiului Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL 

şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construire cartier de locuinţe cu regim mic de 

înălţime şi funcţiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, 

racorduri/branşamente la reţelele urbane de utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată – 

Solicitanţi: Murariu Vergil, Murariu Aurelia şi Dobroghiu Ioan - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU pentru construire bloc de locuinţe cu regim mare de înălţime cu locuri de parcare la 

demisol şi în extinderea demisolului, spaţii comerciale şi prestări servicii la parter, spaţii de 

locuit la etaje, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branşamente, pe teren 

proprietate privată – Solicitanţi: Iftime Dumitru şi Iftime Silvia - inițiator Primarul municipiului 

Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC DE 

DETALIU pentru construire ansamblu rezidenţial format din 15 locuinţe unifamiliale, 

împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branşamente, pe teren proprietate privată – 

Solicitant: SC. OVI VALI S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea înlocuirii planşei nr.A09 – plan situaţie propusă, 

reglementări urbanistice din Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL nr. 232 din 

27.06.2017 cu plansa 2 – reglementări urbanistice. Solicitant: SC. MINARO ADAMA SRL - 

inițiator Primarul municipiului Suceava;  

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 

şi urbanism – CTATU şi a regulamentului de funcţionare al acesteia, conform Legii 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare - 

inițiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat al municipiului Suceava a unor noi 

parcele de teren în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;  

21. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune, prin renunţare la concesiune din 

partea concesionarului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, asupra terenului în 

suprafaţă de 2500 mp, identic cu nr. cadastral 47157 situat în Suceava, strada Bistriţei nr.1A şi 

aprobarea  atribuirii în folosinţă gratuită a terenului menţionat, pe durata existenţei construcţiei, 

către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării gratuite a ofertei educaţionale pe care o oferă 

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, pe 2 autobuze proprietate a municipiului Suceava, ce fac 

obiectul contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate cu SC 

Transport Public Local SA Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  
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23. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, în 

calitate de administrator al bunului imobil Internatul nr.2 de la  „Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară – Grup Şcolar nr.3” din Suceava str. Dimitrie Cantemir nr.5,  proprietate publică al 

municipiului Suceava, pentru realizarea, pe cheltuiala administratorului, a lucrărilor de reabilitare 

a Internatului nr.2 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava, în calitate de acţionar 

fondator, la constituirea societăţii Parcuri Industriale Bucovina SA - inițiator Primarul 

municipiului Suceava;  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanţului Termoenergetic pentru activităţile de transport şi 

distribuţie a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava - inițiator Primarul 

municipiului Suceava;  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de autotaxare 

în parcările cu plată din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind  actualizarea statului de funcţii al Creşei nr.1 Suceava - inițiator 

Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind  actualizarea statului de funcţii al Teatrului Municipal „Matei 

Vişniec” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

29. Raportul serviciilor - Direcţia de contencios administrativ juridic şi administrativă şi Serviciul 

autorizare activitaţi comerciale înregistrat sub numărul 23.866 din 19.07.2019 cu privire la 

contestaţia formulată de Clever Tech S.R.L înregistrată cu nr. 124 din 28 Iunie 2019;  

30. Raportul serviciilor - Direcţia de contencios administrativ juridic şi administrativă şi Serviciul 

autorizare activitaţi comerciale înregistrat sub numărul 23.882 din 19.07.2019 cu privire la 

contestaţia formulată de către Asociaţia Protransleg formulată de Cabinetul avocat Corina 

Chilom înregistrată cu nr. 128 din 4 Iulie 2019; 

31. Diverse. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


