
 2

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. 1.611 /21.08.2020 

 
PROIECT DE ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava  
din data de 27 AUGUST 2020, ora 14.00 

 
1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de 23.07.2020 și 

05.08.2020; 
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 asocierea între Municipiul Suceava și Filiala Suceava a Asociației 
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Cultul Creștin Penticostal – 
Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România – Comunitatea Regională Penticostală 
Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 
35056/2013 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractul nr. 30104/15.10.2015 
privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de transport, distribuție și 
furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava cu Orașul Salcea și 
Comuna Ipotești în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum ocolitor DN – DJ208A 
– DN 29, județul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 
economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială 
strada Calea Burdujeni” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 
economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare și extindere magazie metalică (str. 
Universității nr. 2 – sediu DGDP)” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 
economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare Parc Mărășești” - inițiatori 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. 
Marian Andronache; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor 
tehnico – economici ai proiectului lucrări de protejare la eroziune a malului drept al râului 
Suceava în zona investiției „Revitalizare spațiu public urban în municipiul Suceava” – 
inițiatori: Primarul muicipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava 
dl. Lucian Harșovschi; 

13. Proiect de hotărâre privind premierea sportivului sucevean Hiliuță Raul Alexandru pentru 
performanțele sportive deosebite obținute în anul 2020 - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, 
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împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente / racorduri pe teren proprietate privată – 
solicitant S.C. DEMO – TECH INVEST S.R.L. - 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 inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, aprobat 
prin HCL nr. 26/30.01.2020 – inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava 
în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de dare în 
administrare către Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, în vederea scoaterii din funcțiune și 
valorificării - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 74 din 27.02.2020 privind 
atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul 
Suceava, administrate de ACET S.A., ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2019 - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii unor bunuri din anexa 1 la HCL nr. 28 din 
30.01.2020 privind atestarea bunurilor ce fac parte din domeniul public al municipiului 
Suceava, județul Suceava, administrate de S.C. Thermonet S.A. - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în 
Suceava, str. Prieteniei nr. 4, bl. 90, sc. D - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în 
Suceava, str. Dimitrie Cantemir nr. 4, bl. 14, sc. A - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în 
Suceava, B-dul. George Enescu nr. 19, bl. T38, sc. A - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces 
la o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava - inițiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian 
Andronache; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării schimbului și repartizarea a două locuințe 
aflate în administrarea Municipiului Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. 
Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în locațiune cu titlu oneros a unei locuințe 
aflată în administrarea Municipiului Suceava, str. Victoriei nr. 10, bl. G2, sc. A, ap. 1, 
domnului Baciu Bogdan - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache; 

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 
cadrul familiei ocupaționale „Administrație” valabile începând cu data de 1 august 2020 și 
actualizarea statului de funcții pentru Creșa nr.1 Suceava - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 
cadrul familiei ocupaționale „Administrație” valabile începând cu data de 1 august 2020 
pentru instituția de spectacole Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

28. Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub nr. 
25226/21.08.2020; 

29. Diverse;  
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

 


