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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. 1474 /19.08.2022 

 
 

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

din data de joi, 25 august 2022, ora 14ºº 
 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinței Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut 
loc în data de 28 iulie 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului obiectivelor de investiții și majorarea 
Fondului de Rezervă bugetară pentru anul 2022, la data de 25.08.2022-inițiator Primarul 
municipiului Suceava 

3. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 
2022 la data de 25.08.2022-inițiator Primarul municipiului Suceava 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al 
Municipiului Suceava pentru anul 2022, a proiectului declarat câștigător de Comisia de 
evaluare și selecție în data de 18.08.2022-inițiator Primarul municipiului Suceava 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1-Formular cerere de finanțare, 
Anexei2-Buget narativ și Anexei 4-Bugetul de venituri și cheltuieli din cadrul proiectului 
depus de Clubul Sportiv Universitar din Suceava –secția handbal, aprobat prin HCL 
nr.38/18.02.2022-inițiator Primarul municipiului Suceava 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului annual al finanțărilor din fondurile 
publice ale Municipiului Suceava destinate structurilor sportive de drept public pentru anul 
2022-inițiator Primarul municipiului Suceava 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de finanțare nr.5771/18.02.2022 încheiat 
între Municipiul Suceava și Clubul Sportiv Municipal Suceava, modificat prin actul adițional 
nr.1/01.04.2022-inițiator Primarul municipiului Suceava 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea “Regulamentului privind finanțarea de la bugetul 
local al Municipiului Suceava a proiectelor/programelor sportive inițiate și derulate de către 
structurile sportive de drept public”, aprobat prin HCL nr. 195/30.06.2022-inițiator Primarul 
municipiului Suceava 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Societatea Științifică 
“Cygnus-Centru UNESCO”Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava 

10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “Creștinii 
Bucovinei” Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava și Centrul Cultural 
“Bucovina” în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului “Festivalul Național de 
Poezie “”NICOLAE LABIȘ”, Ediția a 54-a-inițiator Primarul municipiului Suceava  

12. Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor suceveni Ionela Cozmiuc și Marius 
Cozmiuc pentru performanțele sportive obținute la Campoinatul European de canotaj de la 
Munchen-inițiator Primarul municipiului Suceava  

13. Proiect de hotărâre privind premierea unor sportivi din unitățile de învățământ preuniversitar 
de stat din municipiul Suceava pentru performanțe sportive deosebite-inițiator Primarul 
municipiului Suceava  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.38 din 28 februarie 2019, 
modificată prin HCL nr.129 din 8 mai 2019, privind aprobarea documentației tehnico-
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economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul 
proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea , reabilitarea și 
modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava ” cod SMIS 127992-
inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava 
Lucian Harșovschi 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.259 din 29.10.2020 privind aprobarea 
proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și 
modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, cod SMIS 127992” și a 
cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului-inițiatori Primarul 
municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului 
Suceava în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați aferenți obiectivului de investiții “Modernizare locuri de joacă-10 
bucăți”-inițiator Primarul municipiului Suceava  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții “Alimentare cu energie electrică Ștrand Ițcani”- 
inițiator Primarul municipiului Suceava 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare pod strada Mirăuților, municipiul 
Suceava “-inițiator Primarul municipiului Suceava 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a parcelei de teren în 
suprafață de 11 mp aparținând domeniului privat al municipiului Suceava, situată în Suceava 
, str. Lazăr Vicol-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, str. Oituz nr.30, bl.H9-inițiator Primarul municipiului Suceava  

22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.339 din 28.11.2019 privind înaintarea către 
Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trecerea unor 
drumuri din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-
Romsilva în domeniul public al unității administrativ-teritoriale și în administrarea 
Consiliului Local –inițiator Primarul municipiul Suceava  

23. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat 
și trecerea în domeniul public al municipiului Suceava al unui bun imobil situat în municipiul 
Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.20-inițiator Primarul municipiului Suceava  

24. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al municipiului Suceava a donației 
constând în parcela de teren în suprafață de 758 mp identică cu parcela cu număr cadastral 
57405 din Cartea Funciară a UAT Suceava, situat în intravilanul municipiului Suceava , 
Zona Metro-inițiator Primarul municipiului Suceava  

25. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al municipiului Suceava a donației 
constând în parcela de teren în suprafață de 101 mp identică cu parcela cu număr cadastral 
57819 din Cartea Funciară a UAT Suceava, situat în intravilanul municipiului Suceava, Zona 
Metro-E85- inițiator Primarul municipiului Suceava 

26. 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 

27. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor 
bunuri imobile nou identificate-inițiator Primarul municipiului Suceava 

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la “Programul Termoficare” și a eșalonării 
multianuale a implementării proiectului pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea 
sistemului de transport și distribuție energie termică în municipiul Suceava ”- inițiator 
Primarul municipiului Suceava 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de concesiune 
a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Suceava-inițiator Primarul 
municipiului Suceava 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a 
serviciului de parcare cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr.183 din 
16.09.2021, modificat și completat de HCL nr. 261 din 04.11.2021-inițiatori Primarul 
municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimar municipiului Suceava Lucian Harșovschi 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 4 locuințe construite prin programul Agenției 
Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului 
Suceava  

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului revizuit al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Zona Metropolitană Suceava”-inițiator Primarul municipiului Suceava  

34. Proiect de hotărâre privind transformarea și mutarea unui post vacant în statul de funcții al 
Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava 

35. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și a statului de funcții pentru Primăria 
municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava 

36. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Creșei nr.1 
Suceava  

37. Informare privind Raportul comisiei de evaluare a ofertelor, constituită în baza HCL 
nr.19/27.01.2022 cu privire la licitația organizată în data de 08.08.2022 în vederea 
concesionării prin licitație a unei parcele de teren aparținând domeniului privat al 
municipiului Suceava situată în municipiul Suceava, strada Tudor Ștefaneli. 

38. Informarea Biroului Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit, înregistrată la Primăria 
municipiului Suceava la nr. 30.540/18.08.2022 

39. Diverse;  
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, 
Jrs. IOAN CIUTAC 

  


