
 1

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. 801/21.05.2021 

 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 
a  şedinţei ordinare a Consiliului Local al  municipiului Suceava, din data de joi, 27 MAI 2021, ora 14ºº 

 
 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 16 Aprilie 2021, 22 Aprilie 
2021 și 7 Mai 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului 
Suceava și  situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2021 - 
inițiator Primarul municipiului Suceava;   

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pentru anul 2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului 
Suceava pentru anul 2021, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data 

de 18.05.2021 - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Științifică de Drept și 
Administrație Publică Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală ”Romantic Art” 
Șcheia, Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

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

de urbanism aferent pentru construirea 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; 

11. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul privat al municipiului Suceava a donației constând în 
conductă apă potabilă, cămin apometru și hidrant din partea S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. - inițiator 

Primarul municipiului Suceava;   

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Centrul Medical Bucovina a cotelor părți în suprafață de 0,81 

mp și respectiv 0,82 mp proprietate privată a municipiului Suceava aferente spațiilor în suprafață de 15,9 

mp și respectiv 16 mp rezultate ca urmare a operațiunii de subapartamentare a spațiului situat în Suceava, 
str. Calea Unirii nr. 26 - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită către  Fundația de 
Binefacere a Nevăzătorilor din România ”Orbul Bartimeu” Suceava a unor spații în suprafață totală de 
60,56 mp, situate în incinta imobilului proprietate publică a municipiului Suceava, din Suceava, str. Petru 

Rareș nr. 58 - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în 

Suceava, str. Zorilor fn în vederea amplasării unui chioșc cu destinația coffee shop - inițiator Primarul 

municipiului Suceava;   

15. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile 
nou identificate, precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în 
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inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020 - inițiator 
Primarul municipiului Suceava;   

16. Proiect de hotărâre privind 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 aprobarea Regulamentului privind drepturi, obligații și sancțiuni în utilizarea 
serviciului de închiriere trotinete electrice - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Județul Suceava prin 
Consiliul Județean Suceava împreună cu Muzeul Național al Bucovinei în vederea înființării unei stații de 

încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de Scaun a Sucevei - inițiatori Primarul municipiului 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în 
parcările cu plată din municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

20. Proiect de hotărâre privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C 
Transport Public Local S.A. Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 13 locuințe pentru tineri, destinate închirierii realizate 

prin programul ANL, din Ansamblul Metro, bl.30, Ansamblul Metro Petrom și Ansamblul Privighetorii - 
inițiator Primarul municipiului Suceava;   

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării schimbului și repartizarea a șase locuințe aflate în 
administrarea Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

23. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare ca 
administratori de condominii - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al procedurii de evaluare a managementului 
Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;   

25. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava - 

inițiator Primarul municipiului Suceava;   

26. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului Municipal ”Matei 

Vișniec” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

27. Diverse. 
 

 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

Jrs. IOAN CIUTAC 
  

 
 
 

 
 

 
 
 


