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                                                                                                              Anexă la Dispoziţia nr. 82/20.01.2023 
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,  

din data de joi, 26 IANUARIE 2023, ora 14ºº 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedințelor Consiliului Local din data de: 18.11.2022, 
23.11.2022, 09.12.2022, 15.12.2022, 20.12.2022, 22.12.2022 și 17.01.2023; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava 
pe anul 2023 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Suceava și Asociația Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Suceava  - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor 
tehnico – economici ai proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul profesional și tehnic la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan 
Cuza și adaptarea sistemului de educație la evoluția tehnologică” - inițiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian 
Harșovschi; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor 
tehnico – economici ai proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul profesional și tehnic la Colegiul Tehnic Samuil Isopescu și 
adaptarea sistemului de educație la evoluția tehnologică” - inițiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului „Creșterea eficienței 
energetice la nivelul clădirii principale a Domeniului Public”, nr. proiect  C5-B2.1.a-62, 
finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5- 
Valul Renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice, Operațiunea B.2 – Renovare energetică moderată a clădirilor publice - inițiatori 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. 
Lucian Harșovschi; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului „Creșterea eficienței 
energetice la nivelul clădirii cantinei de ajutor social”, nr. proiect  C5-B2.2.a-80, finanțat în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5- Valul 
Renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice, Operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
publice - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 
Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 9.130/251102/2022 pentru 
asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor 
dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare 
pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare 
de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 55/24.02.2022 - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului de urgență - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 
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10. Proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea manifestărilor cultural – artistice de către 
Municipiul Suceava pentru celebrarea împlinirii a 635 de ani de atestare documentară a 
Sucevei și a Cetății de Scaun a Sucevei, în Piața 22 Decembrie, în perioada 10 – 12 februarie 
2023 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului 
Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

11. Proiect de hotărâre privind instituirea și utilizarea taxei speciale pentru promovarea 
turismului în Municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 3 locuințe construite prin programul Agenției 
Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

13. Proiect de hotărâre privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din 
municipiul Suceava pentru anul școlar 2023 – 2024 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 22 aprilie 2021 
de aprobare a componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism – 
CTATU și a Regulamentului de funcționare al acestuia - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea și eliminarea din HCL nr. 26 din 
31.01.2020 a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a 
Sindicatelor Suceava în vederea recondiționării bunurilor din incinta sălii mari de spectacol și 
îmbunătățirea sistemului de încălzire existent al sălii - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind acordrea dreptului de folosință asupra unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Zorilor, în vederea 
extinderii fără licitație publică a unui chioșc cu destinația florărie - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Fundația de Binefacere a 
Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” a unui spațiu în suprafață totală de 44,95 mp, 
situat în incinta clădirii din Suceava, strada Petru Rareș nr. 58 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al Municipiului Suceava a donației 
constând într-o parcelă de teren situată în Suceava, zona Metro – ANL Suceava, în suprafață 
de 230 mp, identică cu parcele cu număr cadastral 58667, în vederea atribuirii destinației – 
drum public - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind trecerea activelor fixe, reprezentând donația din partea S.C. Socar 
Petroleum S.A., din inventarul domeniului privat al Municipiului Suceava în inventarul 
domeniului public al Municipiului Suceava și predarea în administrare ACET S.A., în baza 
contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
încheiat între Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava) și 
operatorul ACET S.A. Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010 - inițiator Primarul 
municipiului Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței datorate pentru concesionarea unei suprafețe 
de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Curtea 
Domnească nr. 9 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației datorate pentru servitutea de trecere 
constituită peste terenul în suprafață de 25 mp, identic cu nr. cadastral 58554, aflat în 
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proprietatea municipiului Suceava, în favoarea parcelei cu nr. cadastral 53244, proprietate 
privată a unei persoane fizice, situată în municipiul Suceava, strada Făgetului - inițiator 
Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 
300 mp, identic cu pc. nr. 38183 ( nr. vechi 8140) din CF 38183 proprietate privată a 
municipiului Suceava, situată în Suceava, cartier Burdujeni (Dealul Mănăstirii – Cartierul 
Tinereții), str. Mircea Hrișcă, nr. 1, către proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe 
această parcelă de teren - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a municipiului Suceava în faza fasonat - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal și Regulament de Urbanism aferent pentru Cimitir Ițcani, aprobată prin 
HCL nr. 22 din 31 ianuarie 2013 - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor serviciilor de transport, de distribuție și 
furnizare a energiei termice în municipiul Suceava, pentru operatorul S.C. Thermonet S.R.L., 
precum și pentru aprobarea prețului local al energiei termice - inițiator Primarul municipiului 
Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de evoluție a tarifelor revizuit, conform 
rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu revizuită în baza HG nr. 379/2020, pentru Proiectul 
regional „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 
2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT municipiul Suceava să susțină și să voteze 
în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC 
Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea 
modificării Contractului de delegare a gestiunii prin încheierea Actului adițional nr. 6 la 
Contract - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetățean 
de Onoare al Municipiului Suceava”, respectiv a „Certificatului de Fiu / Fiică al / a 
Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 3 locuințe pentru tineri, destinate 
închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Metro Petrom și Ansamblul 
Privighetorii - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

30. 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 Harșovschi; 

31. Proiect de hotărâre privind numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva 
incendiilor - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului cu principalele activități ce urmează a fi 
desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2023, obiectivele stabilite și indicatorii de 
performanță - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava - 
inițiator Primarul municipiului Suceava; 

34. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 
cadrul familiei ocupaționale „Administrație” valabile începând cu data de 1 ianuarie 2023 
pentru Creșa nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 

35. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în anul 2022 înregistrată 
sub nr. 206.079/09.01.2023; 
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36. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2022 înregistrată sub nr. 
301.468/18.01.2023; 

37. Raportul Serviciului contencios administrativ, juridic nr. 330/29.12.2022 cu privire la cererea 
d-lui. Rotar Paul George înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 
330/09.12.2022; 

38. Diverse; 
 
 

 
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI 

JRS. IOAN CIUTAC 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


