
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 
Nr.7362/14.03.2022 

  

INVITAŢIE 

Domnului (Doamnei) consilier _____________________________ 

 Sunteţi invitat(ă) a lua parte la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al municipiului 

Vatra Dornei, care se va desfăşura  Joi 24.03.2022, orele 14,  In Sala de Conferinte a Primariei 

Municipiului Vatra Dornei. 

 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.188/17.03.2022 a primarului 

municipiului Vatra Dornei, având următorul Proiect al Ordinii de Zi: 

 

               Aprobarea procesuluii verbal de la sedinta ordinara din data de 10.02.2022. 

 

             I- Proiect de hotarare   privind  aprobarea Programului anual privind regimul 

finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru 

activitati nonprofit de interes general pentru anul 2022.C3 

Iniţiator : Primarul municipiului   

             II – Proiect de hotarare   privind  aprobarea contului de executie  bugetară pentru 

trimestrul IV al anului 2021.C1+C2+C3+C4 

            Iniţiator : Primarul municipiului 

            III - Proiect de hotarare   privind  darea în administrare catre GRADINITA CU 

PROGRAM NORMAL “CASUTA POVESTILOR ”VATRA DORNEI,  cu personalitate 

juridică, a bunului imobil -construcţie şi terenul aferent Serviciului de Educare si Ingrijire 

pentru copii cu varsta de 0-3 ani,, situat in Str. Sondei.C2+C3+C4 

           Iniţiator : Primarul municipiului 

          IV-. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale a preambulului HCL 

nr.211/2021  privind „aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022”.C3 

             Iniţiator : Primarul municipiului 

          V- 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.C1+C2+C3  

 Iniţiator : Primarul municipiului 

          VI- Proiect de hotarare privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin 

Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica 

pentru luna ianuarie  si februarie 2022.C1+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

          VII- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.B, etaj.1, ap.7, catre Pop Daniela- 

Elena.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

         VIII- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.A,etaj.2,  ap.11, catre Obreja 

Lucian-Florin si Obreja Irina - Claudia.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 



        IX- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.B,etaj.3,  ap.13, catre Petrencic 

Ilie-Irinel.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

       X- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str. Podu Verde, nr.1,  Bl.ANL, Sc.C,etaj.3,  ap.8, catre Preda Marius 

Iulian si Preda Ecaterina.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

       XI- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.A, Sc.A,etaj.2, ap.9, catre Alupei  

Daniela .C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

      XII- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,nr.22,  Bl.B, Sc.2,etaj.1, ap.5, catre Urs 

Danut si Urs Marilena.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

     XIII- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1,  Bl.1, Sc.C,etaj.1, ap.2, catre Lesanu Doru-

Petrica si Lesanu Florinela.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

     XIV- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in              

Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, nr.22,  Bl.B, Sc.B, ap.1,  catre Botezatu 

Viorel si Botezatu Botezatu Mihaela.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

     XV- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1,  Bl.1, Sc.D,etaj.1, ap.1, catre  Virlan Vasile si 

Virlan Adriana.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

     XVI- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str. Unirii, nr.67A, Sc.A,etaj.3, ap.16, catre  Juravle Costel si Juravle 

si Juravle Angela Mariana.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

      XVII- Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul 

burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar, pentru 

semestrul al II-lea al anului scolar 2021-2022.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 

    XVIII- Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unei suprafete 

de 300 mp teren, situat in Str.Miristei nr.2C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru 

Afloarei Nicolae si Afloarei Daniela Viorica, proprietarii constructiei.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

      XIX- Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a imobilului situat 

in Str.Vulturului nr.3, in suprafata de 26,4 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru 

Mihalea Vasile, titularul contractului de inchiriere.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

     XX- Proiect de hotarare privind completarea art.1 al HCL nr.103/2012 privind “ 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in 

municipiul Vatra Dornei”. C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

       XXI- Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă, d-nei Cercel Liliana, pentru 

achizitionarea unui scaun rulant electric.C1+C3+C4 



Iniţiator : Primarul municipiului 

 

       XXII- Proiect de hotarare  privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 2000 mp teren 

intravilan , identic cu nr.cadastral  40172 din CF 40172 , situat in Str.Chiliei nr.56A, de la 

Maxim Gheorghe Dorel si de la Ungureanu Dorina.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

      XXIII-  Proiect de hotarare   privind  acordul Consiliului local, in vederea ocuparii 

temporare din fondul forestier national a suprafetei de  0,2158 ha de teren cu vegetatie 

forestiera, proprietatea  publica a Municipiului Vatra Dornei, fara defrisare, in vederea  

realizarii obiectivului  “Montare caminte tehnice”- parte a proiectului “Infiintare retea de 

aductiune apa-Dorna Candrenilor-Secu-Vatra Dornei”, de catre SC  MASPEX ROMANIA  

SRL.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

      XXIV-Diverse 

 

                                                                                    PRIMAR 

                                                      ILIE BONCHES 

 

 

 


