
                                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 
Nr.14623/23.05.2022  

  

                                                                    INVITAŢIE 

Domnului (Doamnei) consilier _____________________________ 

 Sunteţi invitat(ă) a lua parte la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra 
Dornei, care se va desfăşura  Marti 31.05.2022, orele 12,  In Sala de Conferinte a Primariei 
Municipiului Vatra Dornei. 
 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.323/23.05.2022 a primarului 
municipiului Vatra Dornei, având următorul Proiect al Ordinii de Zi: 
 
               Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 28.04.2022, de la sedinta 
de indata din data de 10.05.2022,  de la sedinta de indata din data de 16.05.2022 si de la sedinta de 
indata din 24.05.2022. 
 
           I- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  contului de  executie bugetară pentru trimestrul I 
al anului 202.C1+C2+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
          II- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 
Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.B, parter, ap.4, catre  Urs Ionel si Urs 
Adina Maria.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         III- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 
Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.A, Sc.A, parter,  ap.3, catre Muresan Bogdan-
Alexandru si Muresan Irina- Liliana.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
          IV- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii fara licitatie publica, a  suprafetei de 275 
mp teren aferenta constructiei proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, situata in Str.Runc 
cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bucsa Marius-Cosmin si Bucsa Ramona-Iolanda, 
proprietarii constructiei. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         V- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru investitia 
„Extindere retea de canalizare și distributie apa pe Str.Nicolae Titulescu, Municipiul Vatra Dornei, 
Judetul Suceava” C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         VI- Proiect de hotarare privind aprobarea  sumelor necesare realizarii obiectivului de investitii 
„Reabilitare si acoperire a terenului de sport al Liceului teoretic Ion Luca cu suprafata sintetica ”. 
C1+C2+C3 

Iniţiator : Consilier local –Pintilii Cristian  

        VII- Proiect de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar pentru Liceul Teoretic ,,Ion 
Luca” pentru participarea a 2 elevi si 2 profesori la Milset Expo Science Africa 2022- Monastir-

Tunisia, in perioada 24-30 iulie  2022.C1+C3+C4 
Iniţiator : Primarul municipiului 

         VIII- Proiect de hotarare  privind  aprobarea  schimbării   destinaţiei   imobilului in care a 
functionat  fosta Grădiniţa cu program normal nr. 8 din Municipiul Vatra Dornei,Str.Bârnărel, nr.13, 
ap.1,  din imobil cu destinaţia unităţi de învăţământ  în imobil cu destinația de  locuinţă. C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
        IX- Proiect de hotarare   privind  completarea art.9 al HCL nr.103/2012 privind “ aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra 
Dornei” . C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         X- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2022. C1+C2+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 



 

      XI- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii  Proiectiei de Gala a Filmului „R.M.N.” 
in regia lui Cristian Mungiu.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XII- Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de 

“Ziua Universala a Iei”-Editia a VII a”.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       XIII- Proiect de hotarare privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa 
lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi modul de 
pvalorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei 
C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XIV- Proiect de hotarare privind acordul în vederea ocupării temporare din fondul forestier 
naţional a suprafeţei de 0,2127 ha de teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu defrişarea 
vegetaţiei forestiere în scopul realizării obiectivului “Lucrari pentru punerea in siguranta a 
obiectivului de pe DN 17, Km 153+200-153+500 dr”,  de către  C.N.A.I.R SA, D.R.D.P IASI, 
S.D.N. Campulung Moldovenesc.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XV- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a  terenului situat in Str. 
Republicii f.n,  in suprafata de 78 mp precum si si aprobarea documentatiei de licitatie. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XVI-   Proiect de hotarare privind aprobarea modificării art. 4, alin.(2) al HCL nr.105/27.04.2017 
privind  aprobarea „ REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 
CENTRULUI SOCIAL DE PRIMIRE, ASISTARE ȘI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR 
VÂRSTNICE.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XVII-  Informare privind prezentarea rapoartelor de activitate de catre consilierii locali. 
 
                                                                                    PRIMAR 

                                                      ILIE BONCHES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

Comisiile reunite: Luni 30.05.2022 , orele 10 

 

Ordine de zi Comisia de urbanism 

1.Solicitarea d-lui Corduneanu Gheorghe privind cumpararea terenului in suprafata de 30 mp 

situat in Str.Calea Transilvaniei, nr.58, Bl.7, Sc.A, ap.1, teren situat langa bloc. 

2.Solicitarea d-nei Zancu Elena, privind aprobarea unui drept de servitute de trecere peste 2 

parcele proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situate in Str.Pacii, pentru imobilul proprietate 

personala a acesteia. 

3.Solicitarea d-nei Visan Mariana, privind acordarea unui drept de servitute peste parcela de teren 

proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situata in Str.Republicii, si aprobarea vanzarii terenului 

aflat in continuarea proprietatii acesteia situata in Str.Republicii nr.44. 

4.Solicitarea d-lui Prasneac Cristian, privind aprobarea 2 vestiare la Sala de sport de la Stadion. 

5. Atestarea apartenentei unor imobile  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei 


