
                                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 
Nr. 26061/15.09.2022 

                                                                    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  29.09.2022, orele 12,  In Sala de Conferinte a Primariei 
Municipiului Vatra Dornei. 
 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.506/16.09.2022 a primarului 
municipiului Vatra Dornei, având următorul Proiect al Ordinii de Zi: 
 
               Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 19.08.2022. 
  
           I- Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului 
Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea 
de noi poziţii.C2+C3  

Iniţiator : Primarul municipiului 
         II- Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a  terenului situat 
in Str. Foresta, f.n,  in suprafata de 2478 mp precum si aprobarea documentatiei de licitatie. 
C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

         III- Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul 

Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”, pentru 
anul scolar 2022-2023. C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         IV – Proiect de hotarare  privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul 

Comisiilor  pentru Evaluarea Calitatii in Educatie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Vatra Dornei.C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 

        V Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, 
nr.67A, Sc.A, etaj 4, ap.19, catre  Cuciureanu Marilena.C1+ C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

        VI- Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea 
Transilvaniei,nr.22,Bloc.B,  Sc.C, etaj 1, ap.5, catre  Scovarza Tudor-Dumitru.C1+ C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
        VII- Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul 
II al anului 2022.C1+C2+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
        VIII- Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei, a statului de funcții si a  

personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul 
cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului 
Municipal Vatra Dornei, județ Suceava.C1+C3+C4 

 Iniţiator : Primarul municipiului 
       IX- Proiect de hotarare privind trecerea  unor imobile din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Vatra Dornei.C2+C3 
                                                                             Iniţiator : Primarul municipiului 

       X- Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile  in domeniul public al municipiului 
Vatra Dornei,  judetul Suceava. C2+C3 
                                                                            Iniţiator : Primarul municipiului 



       XI- Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Mihai 
Eminescu nr.41, in suprafata de utila de 55,7 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, 
domeniul privat, precum si vanzarea cotei de teren de 1188/10000 in suprafata de 49,18 mp, 
aferenta imobilului situat in Str. Mihai Eminescu nr.41, Vatra Dornei,  cu respectarea dreptului 
de preemţiune pentru Rusu Aurel.C1+C2+C3 

        Iniţiator : Primarul municipiului 
        XII- Proiect de hotarare privind aprobarea  completarii HCL nr. 118/2022 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 
      XIII- Proiect de hotarare privind aprobarea  sumei de 1000 de lei necesara organizarii de 
catre Municipiul Vatra Dornei, a Galei premiilor Scriitorilor  si Artistilor din Tara Dornelor, 
editia 2022.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XIV- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru anul fiscal 

2023.C1+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XV-  Proiect de hotarare  privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 

2022. C1+C2+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XVI- Proiect de hotarare  aprobarea achizitionarii  suprafetei de 1019 mp teren intravilan , 
identic cu nr.cadastral  38441 din CF 38441 , situat in Str.Chiliei f.n,, de la Macsim Danut. 
C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XVII- Proiect de hotarare  privind   aprobarea achizitionarii  imobilului situat la parterul 
cladirii situata in Str.Mihai Eminescu nr.31 in suprafata de 30428-C1-U3 din CF 30428-C1-
U3  si a cotei de teren aferenta acesteia in  suprafata  de 15,16 mp teren intravilan , identic cu 
nr.cadastral  30428 din CF 30428 de la SC AUGUR PROD  COM SRL. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
 

                      
                                  PRIMAR 

                                                      ILIE BONCHES 
 

 


