
ROMÂNIA 
  JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 
Nr.26463/21.09.2021  

 

INVITAŢIE 
Domnului (Doamnei) consilier _____________________________ 

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

Vatra Dornei, care se va desfăşura  Marti 28.09.2021, orele 13, în Sala Oglinzilor a Primariei 

Municipiului Vatra Dornei precum si  pe platforma online pentru consilierii care nu sunt 
in localitate. 
 

 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.495/21.09.2021 a primarului 

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

 

         Aprobarea procesului verbal de la şedinta ordinară din data de 31.08.2021. 

              

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

Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei.C3+C4 

           Iniţiator : Primarul municipiului 

         II-  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 

        III- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, 

bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul creditelor interne 

si a programului anual de investitii pentru anul 2021.C1+C2+C3+C4 
Iniţiator : Primarul municipiului 

         IV - Proiect de hotarare  privind  aprobarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre SC 

,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare  şi ecologizare 

pe raza municipiului Vatra Dornei.C1+C2+C3 
Iniţiator : Primarul municipiului 

        V- Proiect de hotarare privind aprobarea  vanzarii cotei de teren aferenta constructiei 

proprietate privata, in suprafata de 228 mp teren, situata in Str Runc nr.17,   cu respectarea 

dreptului de preemtiune pentru Mezdrea Vasile si  Mezdrea Reghina, proprietarii constructiei. 

C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

        VI- 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 

       VII- Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenentei unor imobile  la domeniul privat 

al municipiului Vatra Dornei.C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

     

 

PRIMAR 

ILIE BONCHES 


