
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 
Nr.33345/21.11.2018 

 
INVITAŢIE 

Domnului (Doamnei) consilier _____________________________ 
 
 Sunteţi invitat(ă) a lua parte la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra 
Dornei, care se va desfăşura  Joi 29.11.2018, orele 14,  in  Sala de conferinţe a Primăriei municipiului 
Vatra Dornei. 
 
 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.709/21.11.2018 a primarului 
municipiului, având următorul Proiect al Ordinii de Zi: 
 
               Aprobarea procesului verbal de la sedinta  ordinara din data de 26.10.2018 si de la sedinta 
extraordinara din data de 15.11.2018. 

  
       I - Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei 
de Asistenta Sociala.C3+C4 
           Iniţiator : Primarul municipiului 
      II- Proiect de hotarare privind aprobarea  contului de  executie pe trimestrul III al anului 
2018.C1+C2+C3+C4 

   Iniţiator : Primarul municipiului 
      III- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  
precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018.C1+C2+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     IV - Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere 
aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza 
administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei.C1+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      V- Proiect de hotarare  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente 
impozitelor si taxelor locale, restante la plata, datorate bugetului local de catre persoanele juridice, 
intreprinderi individuale, intreprinderi  familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe 
raza municipiului Vatra Dornei.C1+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      VI- Proiect de hotarare privind  aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2019 
pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra 
Dornei. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     VII - Proiect de hotarare privind  completarea art. 2  al HCL nr.254/2018 privind « aprobarea 
numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Vatra Dornei ». C1+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     VIII Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Boboc Alesia Denisa 
pentru  efectuarea unui tratament medical. C1+C3+C4- 

 Iniţiator : Primarul municipiului 
     IX- Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Ivascu Leonte Dorin pentru 
achizitionarea unor proteze la membrele inferioare.C1+C3+C4- 

Iniţiator : Primarul municipiului 
 
 
  



 
 
        X- Proiect de hotarare  privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra 
Dornei a unor imobile - teren şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi 
poziţii.C2 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       XI- Proiect de hotarare privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu anul 2019 
pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din 
Decembrie 1989.C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XII- Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii  cotei de 1827/10000, respectiv suprafata de 
28,68 mp din terenul aferent locuintei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.44, et.I, ap.1,, cu respectarea 
dreptului de preemtiune pentru  Acatrinei Vasile si Mihaiela, proprietarii apartamentului. C2+C3 

 Iniţiator : Primarul municipiului 
    XIII- Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii suprafetei de 44 mp teren situat in Str.Lumea 
Noua nr.39,aferent locuintei proprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru 
Leonte Genoveva .C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XIV- Proiect de hotarare  privind  aprobarea vanzarii suprafetei de 8 mp teren situat in Str.Sondei, 
f.n., aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Varvarescu 
Soltana si Varvarescu Sandel. C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         XV - Proiect de hotarare  privind  aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018. 
C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         XVI - Proiect de hotarare  privind aprobarea programului manifestarilor culturale  organizate de 
catre Primaria Municipiului Vatra Dornei  care vor avea loc in perioada decembrie 2018/, ianuarie  
2019 si a cheltuielilor necesare organizarii acestora.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       XVII- Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii primei editii a Festivalului concurs de 
proza scurta „La pas prin tara mea.” C1+C3+C4 
                                                                                      Iniţiator : Primarul municipiului 
        XVIII - Proiect de hotarare privind aprobarea listei de partizi (constituite cât şi cele preliminate) 
care urmează a fi exploatate în cursul anului 2019 de pe fondul forestier proprietatea Mun. Vatra 
Dornei.C1+C2+C3 

    Iniţiator : Primarul municipiului 
   XIX - Proiect de hotarare privind posibilitatea pe ocoale silvice a volumului de masă lemnoasă ce 
urmează a fi exploatată în anul 2019 conform amenajamentul silvic . C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
        XX- Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in 
vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local. 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         XXI-  Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd 
domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 100 mp, teren situat in Str.Runc, 
nr.10.C1+C3+C4 

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

    Iniţiator : Primarul municipiului 
         
 



        XXIII- Proiect de hotarare privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa 
lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, 
lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier 
proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei . C1+C2+C3 
                                                               Iniţiator : Primarul municipiului 
        XXIV – Proiect de hotarare  privind  aprobarea vanzarii suprafetei de 97 mp teren situat in 
Str.Luceafarului nr.19,  aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune 
pentru  SC BIANCO NERO COMSERV SRL C2+C3 
                                                               Iniţiator : Primarul municipiului 
       XXV- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd 
domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 1949 mp, teren situat in Str.Parcului, 
f.n.C1+C3+C4       
                                                            Iniţiator : Primarul municipiului                 
      XXVI- Proiect de hotarare privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 
01.01.2019 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente 
acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, 
apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
    XXVII- Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2019 
pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru Ardelean Gheorghe, erou al 
Revolutiei din Decembrie 1989.C1+C3 

 Iniţiator : Primarul municipiului 
   XXVIII- Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de 
reşedinţă din Municipiul Vatra Dornei.C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
 
 
 
                                                                                PRIMAR 

                                                ILIE BONCHES 
                                                                                    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                       SEDINTA COMISIILOR 
 

Comisiile reunite :  C1+C2+C3+C4  Joi 29.11.2018, orele 10 
 
 
 Ordine de zi  Comisia de urbanism : 
 
1.Solicitarea SC DORNA TURISM SA, privind cumpararea suprafetei de 179 mp teren situat in 
Str.Pacii f.n., vis-a-vis de Cabana Schiorilor. 
2.Solicitarea d-lui Ioan Sorin privind cumpararea locuintei situata in Str.Podu Verde nr.2. 
3.Solicitarea d-lui Rusu Ilie privind cumpararea locuintei situata in Str.Pinului nr.37. 
4. Solicitarea d-nei Pop Ecaterina AnneMarie privind cumpararea locuintei situata in Str.Vulturului 
nr.3A. 
5.Solicitarea d-lui Hojbota Vasile privind cumpararea locuintei situata in Str.Parcului nr.31.. 
6. Solicitarea d-lui Cernucan Calin privind cumpararea locuintei situata in Str.Podu Verde, Bl.1, Sc.D, 
et.2, ap.4. 
7. Solicitarea d-nei Anisia Rodica  privind cumpararea locuintei situata in Str.Vicilicilor nr.16. 
8. Solicitarea d-nei Cucu Liliana Ionela privind cumpararea locuintei situata in Str.Vulturului nr.3. 
9. Solicitarea d-nei Aioanei Cecilia privind cumpararea locuintei situata in Str.Calea Transilvaniei 
nr.29. 
10.Solicitarea d-nei Rusu Oana Madalina privind inchirerea unui spatiu la parterul fostei judecatorii, 
holul de la intrarea acesteia, in vederea deschiderii unei patiserii. 
11.Solicitarea ONG-ului Trash Hero Vatra Dornei, privind sprijinirea in derularea actiunilor de 
ecologizare pe care le vor desfasura pe raza Municipiului Vatra Dornei si in zonele limitrofe. 
12.Solicitarea familiei Roman Vasile  si Elena privind cumpararea 336 mp teren aflat sub casa, cale de 
acces si anexe situat in Str.Parcului nr.27. 
13.Solicitarea d-lui Sandu Stefan privind cumpararea suprafetei de 561 mp teren situat in Str.Runc. 
14.Solicitarea d-nei Moisan Laura Cristina privind cumpararea terenului aferent locuintei proprietate 
persoanala situat in Str.Mihai Eminescu nr.27. 
15.Solicitarea d-lui Pavel Daniel privind cumpararea suprafetei de 300 de m teren situat in 
Str.Argestru nr.57, situat langa casa acestuia. 
16.Solicitarea d-lui Valentin  Stan privind cumpararea suprafetei de 598 mp teren situata in Str.Unirii 
nr.115, aferenta constructiei proprietate. 
17.Solicitarea SC REAL GAZ SRL, privind cumpararea suprafetei de 1600 mp teren langa EON, in 
vederea construirii unei satii de carburanti. 
 
Ordine de zi Comisia economica 
1.Solicitarea CAR Pensionari, privind scutirea privind plata impozitului pe cladiri si teren, situat in 
Str.Negresti nr.8. 
2.Solicitarea d-lui Prasneac Cristian privind premierea sportivului Rusu Dorin Andrei si a antrenorului 
pentru rezultatele obtinute la Campionatul European  de cros. 
3. Solicitarea SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL, privind stabilirea de sanctiuni pentru 
cetatenii care nu selecteaza gunoiul corespunzator. 
4.Solicitarea Spitalului Municipal Vatra Dornei privind acordarea de stimulente financire pentru 
brancardierul din cadrul sectiei de chirurgie si paznicului pt.o luna de zile. 
 


