
 
 
ROMÂNIA 

  JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 

Nr.8464/24.03.2021 
 

INVITAŢIE 
Domnului (Doamnei) consilier _____________________________ 
 Sunteţi invitat(ă) a lua parte la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra 
Dornei, care se va desfăşura Miercuri  31.03. 2021, orele 14, pe platforma online-Zoom a 
Primariei Municipiului Vatra Dornei. 
 
 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.182/24.03.2021 a primarului 
municipiului Vatra Dornei, având următorul Proiect al Ordinii de Zi: 
 
         Aprobarea procesului verbal de la şedinta extraordinară din data de 15.03.2021 si de la 
sedinta  ordinară din data de 26.02.2021. 
              
         I-.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a 
consiliului local al municipiului Vatra Dornei..C3 

                                                                      Iniţiator : Primarul municipiului 
        II- Proiect de hotărâre privind  completarea HCL nr.216/2020 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 
         III- Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Creştin 
Filantropică Sfinţii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termică 
pentru luna  februarie  2021.C1+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
          IV - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului situat in 
Str.Luceafarului nr.1, in suprafata construita de 35,28 mp, suprafata utila de 25,20 mp precum si 
a cotei de teren aferenta acestuia in suprafata de 33,79 mp si aprobarea documentatiei de 
licitatie.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         V – Proiect de hotărâre  privind aprobarea  vanzarii imobilului situat in Str.Podu Verde 
nr.53,Bl.3, parter,   in suprafata de utila de 38 mp si beci de 11,40 mp, proprietatea Municipiului 
Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  Hornung Corneliu. 
.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       VI- Proiect de hotărâre privid aprobarea unui ajutor de urgentă pentru Pastinaru Lucas, 
pentru efectuarea unui tratament medical.C1+C3+C4 

 Iniţiator : Primarul municipiului 
        VII – Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenentei unor imobile  la domeniul privat al 
municipiului Vatra Dornei.C2+C3 
         Iniţiator : Primarul municipiului 
        VIII - 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 de 
la O.S Vatra Dornei,  OS Iacobeni si OS Dorna Candrenilor.     C1+C2+C3                         
                 Iniţiator : Primarul municipiului 



         IX – Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului local, pentru extinderea 
retelei de distributie a energiei electrice pe Str.Zimbrului, Municipiul Vatra Dornei.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
          X- Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor ce vor fi practicate de către S.C. “ 
Ecologica Vatra Dornei ” S.R.L. pentru activitatea de colectare separată, transport separat și 
depozitare  deșeuri municipal, pe raza municipiului Vatra Dornei.C1+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
          XI- Proiect de hotarare   privind  aprobarea unui ajutor  financiar pentru  Racolta Paul 
Iulian, pentru efectuarea  unui tratament medical. . C1+C3+C4.         
                                                                                            Iniţiator : Primarul municipiului 
           XII- Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de uz si servitute pentru suprafata de 
995 m liniari, apartinand domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, in favoarea SC 
MASPEX  ROMANIA SRL , in vederea montarii, intretinerii sau inlocuirii coloanei de apa. 
.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
          XIII-Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii  indicatorilor tehnico economici ai 
investitiei    pentru finanatarea din bugetul local a cheltuielilor pentru proiectul „Construirea a 
douã blocuri de locuinte sociale în regim de înãltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. 
Mãlinilor”. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
          XIV- Proiect de hotarare privind actualizarea HCL 152/2020 privind aprobarea participării 
la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul 
„REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN 
MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II” .C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       XV- Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si actualizarii documentatiei tehnico-
economice si a  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza de Studiu de 
fezabilitate.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       XVI- Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  în vederea 
realizării proiectului cu titlul : “CENTRUL DE CERCETARE, RECUPERARE SI 
REABILITARE A SANATATII INIMII” în vederea obținerii finanțării în cadrul  licitatiilor de 
proiecte  destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente 
pentru Regiunea Nord-Est.C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
        XVII- Proiect de hotarare privind  aprobarea  majorării valorii contractului de finantare pentru 
proiectul „REABILITAREA SECȚIEI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE A SPITALULUI 
MUNICIPAL VATRA DORNEI” C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       XVIII- Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute in 
favoarea SC DELGAZ GRID SA,a suprafetei de 4560 mp teren proprietatea publica a Municipiului 
Vatra Dornei(pe Str.Silvicultorului, Calea Transilvaniei, Republicii si Oborului), in vederea 
realizarii investitiei “Alimentare cu energie electrica Hala Industriala, apartinand SC MASPEX 
ROMANIA SRL, amplasata in localitatea Vatra Dornei, Str.Rosu, nr.99, judetul Suceava. 
”C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
    XIX- Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 2000 de lei pentru realizarea suportului 
video-tehnic, in vederea participarii  Ansamblului Balada Dornelor din cadrul Clubului copiilor si 
elevilor, Vatra Dornei, la Festivalul International de folclor din Sariyer Istanbul-Turcia. C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 



    XX- Proiect de hotarare  privind atribuirea in folosinţă  gratuita a unui spaţiu situat in imobilul 
proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, Asociaţiei 
”Bucovina”a Pensionarilor Vatra Dornei – pentru functionarea asociatiei .C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XXI - Proiect de hotarare  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a spaţiului situat 
in Str.Mihai Eminescu nr.15 si a documentatiei de licitatie,  in vederea desfasurarii de activitati 
economice sau prestari servicii.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XXII- Proiect de hotarare  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a spaţiului situat 
in Str.Mihai Eminescu nr.15 si a documentatiei de licitatie,  in vederea desfasurarii de activitati 
economice sau prestari servicii.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XXIII- Proiect de hotarare  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a spaţiului 
situat in Str.Mihai Eminescu nr.15 si a documentatiei de licitatie,  in vederea desfasurarii de 
activitati economice sau prestari servicii.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XXIV- Proiect de hotarare  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a spaţiului situat 
in Str.Mihai Eminescu nr.15 si a documentatiei de licitatie,  in vederea desfasurarii de activitati 
economice sau prestari servicii.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
 

 XXV- Solicitarea SC EUROINTER SPORT SRL,  privind reanalizarea “DOCUMENTAȚIEI ‘’ 
PUZ – MODERNIZARE, REAMENAJARE, EXTINDERE, REAMENAJARE (HOTEL 
MAESTRO)” AMPLASAMENT STR. REPUBLICII, NR. 1A., CF. 38676, MUN. VATRA 
DORNEI,JUD SUCEAVA” 
 

 

 
     

PRIMAR  

                                                                ILIE BONCHES  

 
                                                                          
 
 
 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Comisiile reunite Luni :29.03.2021 Orele 11 
 
 
Comisia de urbanism  
 
 

1.Solicitarea d-lui Deaconu Florin Dorina, privind aprobarea 
concesionarii/inchirierii/cumpararii  unei suprafete de 8 mp teren situat in Str.Runc, in amonte de 
bazinul de apa. 
2.Solicitarea SC LA NIGRA IMPEX SRL, privind inchirierea terenului in suprafata de 64,7 
mp situat in Vatra Dornei, Str.Oborului nr.8. 
3.Solicitarea Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati privind alocarea 
unui spatiu destinat infiintarii unui Muzeu al militrarilor veterani din Teatrele de operatii;accesul 
gratyuit la spatiile de agrement din cxadrul primariei Vatra Dornei, parcari gratuite si acordarea 
de sprijin  pentru arborarea unui drapel la monumentul eroilor cazuti in al doilea Razboi 
Mondial. 

4.Solicitarea SC MASPEX ROMANIA SRL, privind acordul Municipiului Vatra Dornei 
privind montarea coloanei de aductiune apa pe terenul proprietatea Municipiului Vatra Dornei 
5.Solicitarea SC CENTRU DE ASISTENTA PENTRU DESPAGUBIRI SRL, privind 
executarea lucrarilor de reparatie si intretinere la constructia amplasata pe Str.Dornelor(pasaj 
pietonal). 

6.Solicitarea SC LITTLE BUCOVINA SRL, privind inchirierea unui teren pentru amplasarea 
unui buchetomat de flori pe Str/Mihai Eminescu nr.17(fata in fata cu Primaria Vatra Dornei) 

Comisia juridica 

1.Solicitarea Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania privind, organizarea 
si desfasurarea activitatii Salvamont, ca structura componenta a Sistemului National de asistenta 
de urgenta. 

Comisia economica si Comisia juridica 

2.Solicitarea SC ECOLOGICA SRL, privind majorarea tarifului  diferentiat pentru colectare, 
transport si depozitare deseuri.  

PRIMAR  
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