
. 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 

Nr.34039/17.11.2021 
 

INVITAŢIE 
Domnului (Doamnei) consilier _____________________________ 
 Sunteţi invitat(ă) a lua parte la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al municipiului 
Vatra Dornei, care se va desfăşura Joi 25.11.2021, orele 12,  Pe Platforma on line-ZOOM. 
 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.583/17.11.2021 a primarului 
municipiului Vatra Dornei, având următorul Proiect al Ordinii de Zi: 
 
               Aprobarea procesului verbal de la sedinta  extraordinara  din data de  17.02.2020. 
 
             I- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, 
situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A,  Sc.A, parter, ap.4, catre Pintilie 
Stefan Mihai si Pintilie Loredana Stefania. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului   
             II – Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, 
situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A,  Sc.B, parter, ap.4, catre Atudorii 
Anton Catrinel si Atudorii Alina Mioara. C1+C2+C3. 

            Iniţiator : Primarul municipiului 
           III - Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, 
situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A,  Sc.B, et.1, ap.5, catre Hutanu 
Teodor. C1+C2+C3 

           Iniţiator : Primarul municipiului 
            IV-. Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, 
situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A,  Sc.B, et.3, ap.15, catre Seserman 
Cristian Ovidiu si Seserman Anca Maria. C1+C2+C3 

             Iniţiator : Primarul municipiului 
          V- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat 
in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A,  Sc.B, et.4, ap.19, catre Cimpoes Andrei si 
Cimpoes Adina. C1+C2+C3 

 Iniţiator : Primarul municipiului 
          VI- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, 
situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei nr.22, Bl.B,Et.3, ap.14, catre 
Budeanu Mihai-Bogdan si Budeanu Alexandra. C1+C2+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.3, Et.3, ap.10, catre 
Bors Fanica si Bors Ortanta. C1+C2+C3 
                                                                           Iniţiator : Primarul municipiului 
          VIII- Proiect de hotarare   privind aprobarea contului de executie bugetara pentru 
trimestrul III al anului 2020.   C1+C2+C3+C4                                                                                                          

Iniţiator : Primarul municipiului 
         IX- Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru achizitionarea de 
pachete pentru copii proveniti din familii defavorizate social din municipiul Vatra Dornei, 
cu ocazia Sarbatorilor de iarna. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       X- Proiect de hotarare  privind aprobarea preţurilor de  referinta pentru anul de 
productie 2022 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, 
proprietatea municipiului Vatra Dornei.C1+C2+C3 

 Iniţiator : Primarul municipiului 
          



 
 
         XI-  Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de deszapezire pentru 
perioada 15 noiembrie 2021– 15 aprilie 2022.C2+C3 
                                                                           Iniţiator : Primarul municipiului 
         XII- Proiect de hotarare  privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, la faza 
de Proiect Tehnic, pentru proiectul  “EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU 
ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ A AMBULATORIULUI SPITALULUI 
MUNICIPAL VATRA DORNEI”. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       XIII- Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificarii  bugetului local de venituri si 
cheltuieli, bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a 
programului anual de investitii pentru anul 2021.C1+C2+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       XIV- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in 
suprafata de 466 mp, situat in Str.Negresti f.n., proprietate privata a Municipiului Vatra 
Dornei si aprobarea documentatiei de licitatie. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
        XV-  Proiect de hotarare  privind aprobarea completarii HCL nr.216/2020 privind 
„aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot 
beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra 
Dornei” .C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       XVI- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul 
Suceava.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XVII- Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului 
situat in Str.Mihai Eminescu nr.27 in suprafata utila de 42,5 mp precum si a cotei de teren 
aferenta acestuia in suprafata de 9,40 mp si aprobarea documentatiei de 
licitatie.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XVIII- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în 
anul fiscal 2022. C1+C2+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului      
     XIX- Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru terenurile si spațiile  cu altã 
destinație decât locuințã, precum și aprobarea diferitelor tarife . C1+C2+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului      
      XX- Proiect de hotarare privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru 
masa lemnoasă pe picior  din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. 
Vatra Dornei.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
 
 
                                                                                   PRIMAR 

                                                      ILIE BONCHES 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       SEDINTA COMISIILOR 
 
Comisiile reunite :  C1+C2+C3+C4  Miercuri  24.11.2021, orele 11 pe platforma zoom 
 
Comisia de urbanism 

1.Proiect de hotarare  privind atestarea apartenentei unor imobile  la domeniul privat al 
municipiului Vatra Dornei. 

2.Solicitarea d-lui Tarca Catalin Dumitru, privind aprobarea functionarii unui magazin 
mobil pentru vanzare de echipamente, aparatura si servicii telecomunicatii, pe raza  
municipiului Vatra Dornei, inainte de intrarea in parcarea LIDL. 

Comisia economica 

 1.Solicitarea Clubului copiilor, privind  alocarea sumei de 7000 de lei in vederea asigurarii 
de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a deplasarii Clubului copiilor   la Timisoara 
pentru a aparticipa la emisiunea ” Sarbatoarea Craciunului si la Festivalul de Datini, 
Colinde  si biceiuri de iarna”. 
 

 

 

 


