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RAPORT  
Privind propunerile, sugestiile și opiniile primite cu ocazia dezbaterii publice a 

proiectului de act normativ publicat cu anunțul nr.25899/15.09.2021 
 
 

1. Proiectul  de act normativ supus dezbaterii: 
     „Proiect de hotarare privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de          
administrare a obiectivelor, Partia de schi „Veverița” cu parcarea auto aferentă 
și Patinoar „Parcul Municipal”, obiective ce fac parte din patrimoniul 
Municipiului VATRA Dornei; 

2. Anunțul privind elaborarea actului normativ a fost publicat în conformitate cu 
prevederile art.7 al.1 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, în 
data de 15.09.2021; 

3. Documentația a putut fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Vatra 
Dornei - www.vatra-dornei.ro  și la sediul Primăriei municipiului Vatra 
Dornei- str.Mihai Eminescu, nr.17; 

4. Termen transmitere propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare 
privind proiectul de act normativ: Pana la data de 1 octombrie 2021, termen 
prevăzut în anunțul nr.25899/15.09.2021 și stabilit în conformitate cu 
prevederile  art.7 al.4 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

5.  Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare au putut fi 
transmise: 
- pe adresa primaria@vatra-dornei.ro; 
- prin poștă, pe adresa Primăria municipiului Vatra Dornei, str.Mihai 
Eminescu, nr.17, cod poștal 725700, județul Suceava; 
- depunere personală la Compartimentul Informarea Cetățeanului, situat la 
parterul instituției, camera 4, în strada Mihai Eminescu, nr.17; 

 
6. Adrese primite: 
 

- În data de 27.09.2021 a fost primită, prin e-mail adresa nr.26923, prin  care o 
persoană  a opinat că administrarea partiei de către un administrator privat ar 
avea doar dezavantaje pentru Vatra Dornei. Recomandarea persoanei care a 
înaintat adresa este de a acorda autorizație de construcție privaților pentru alte 



partii, astfel încat să fie realizat  un domeniu schiabil precum și de a se lua în 
calcul la emiterea unei decizii toate componentele, nu doar partea financiară,  
ci și  următoarele aspecte: gradul de satisfacere a cetățenilor Țării Dornelor, 
gradul de satisfacere și dezvoltare a copiilor, simplitatea realizării unor 
evenimente pe partie, fără a avea o dependență de un privat și costurile 
aplicate de acesta, motivarea personalului Salvamont care se ocupă ireproșabil 
de această partie (siguranță, informare, amabilitate). Persoana se declară, în 
același timp, mulțumită de administrarea actuală; 
- În data de 28.09.2021, la Registratura Primăriei municipiului Vatra Dornei s-
a depus adresa nr.27070, prin care o persoană solicită o copie după proiectul 
actului normativ aflat în dezbatere publică, dorind a fi notificată telefonic în 
acest sens. Persoana a fost notificată telefonic și informată cu privire la faptul 
că proiectul de act normativ supus dezbaterii se află publicat pe site-ul 
Primăriei municipiului Vatra Dornei. 
- În data de 29.09.2021 a fost primită prin e-mail adresa nr.27246, prin care o 
persoana ne comunică faptul că în ultimii ani partia și patinoarul au fost 
pregătite exemplar, în ciuda faptului că posibilitățile au fost reduse, iar 
proiectul de hotarare nu își are rostul, considerand că odata cu delegarea 
serviciului către altcineva va veni și „moartea orașului”, în sensul că vor fi 
îngropate ultimele atracții accesibile pentru toată lumea. 
- În data de 30.09.2021, a fost primită prin e-mail adresa nr.27503, prin care o 
persoană își exprimă opinia referitoare la faptul că administrarea Partiei 
Veverița și a parcării de către o firmă care nu are sediul în Vatra Dornei va 
duce la reducerea încasărilor bugetului local, iar turiștii vor fi atrași de 
celelalte partii din zona, ca urmare a creșterii tarifului pentru instalația de 
cablu; Persoana a adresat următoarele 2 întrebări:1. Cu ce a greșit 
administrația anterioară de nu mai are acest drept?, 2. De ce nu se păstrează 
activitățile de tradiție cu administrație locală? 
- În data de 01.10.2021, a fost primită prin e-mail adresa nr.27660, prin care o 
persoană își manifestă susținerea administrării obiectivelor Partia de schi 
Veverița cu parcarea auto aferentă și patinoar Parcul Municipal de către 
Serviciul Salvamont Vatra Dornei, motivat de administrarea eficientă de pana 
acum și a faptului că este o resursă importantă a bugetului local. 
 

7. Concluzii: 
 

         Avand în vedere prevederile art.7 al.8 din Legea 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, potrivit cărora: „Proiectul de act normativ se 

transmite spre analiză și avizare autorităților publice interesate numai după 

definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate potrivit al.4” , precum 
și prevederile art.7 al.2 din același act normativ, potrivit cărora propunerile, 
sugestiile și opiniile celor interesați au valoare de recomandare în ceea ce privește 
proiectul de act normativ,  
     Analizand prevederile art.7 al.6 din Legea nr.52/2003 potrivit cărora „Persoanele 

sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul 



sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționand data 

trimiterii și datele de contact ale expeditorului”,  
     Observand conținutul adreselor expuse, din care nu reies  observații și propuneri  
referitoare la articolele proiectului de act normativ„Proiect de hotarare privind  
aprobarea delegării gestiunii serviciului de administrare a obiectivelor, Partia 
de schi „Veverița” cu parcarea auto aferentă și Patinoar „Parcul Municipal”, 
obiective ce fac parte din patrimoniul Municipiului VATRA Dornei, domeniul 
public, se poate concluziona că nu se impune modificarea proiectului menționat, 
raportat la propunerile, sugestiile și opiniile primite cu ocazia dezbaterii publice a 
acestuia. 

 

 

Consilier juridic, 
Nadia-Ionela Pamfilie 


