
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 

CONSILIUL LOCAL  
 

 HOTĂRÂRE 

  
privind aprobarea infiintarii si delegarii serviciului de administrare a domeniului 

public al sporturilor de iarna Vatra Dornei 
 

                          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 
                                         intrunit in sedinta extraordinara   in data de  05  noiembrie  2021 

  
      Având în vedere referatul de aprobare nr. 31868/01.11.2021  prezentat de Primarul 

municipiului, raportul nr. 31869/01.11.2021  al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

- Prevederile art. 3 alin. (1) lit. l), art. 10 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 12 şi art. 13 din 
Oronanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Prevederile art. 5 alin. (1) lit. h), art. 9 lit. a), art. 11 alin. (1), art. 12 şi art. 50 alin. 
(1) lit. a) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 55 - 62 din Anexa la Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 
din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; 

- Prevederile art. 7 alin. (1) - (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în 
administrația publică, republicată; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) şi lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. 
g), art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.-Se aprobă înființarea Serviciului de administrare a domeniului public al sporturilor 
de iarna Vatra Dornei, pentru exploatarea autorizată a pârtiei de schi, a instalaţiei de transport pe 
cablu, a partiei de sanie, a patinoarului, a parcarii aferente şi a întregii infrastructuri edilitar 
urbane aferente.  

Art.2.-Se aprobă delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de administrare a 
domeniului public al sporturilor de iarna Vatra Dornei, pentru o perioadă de 5 ani, de la data 
intrării în vigoare a contractului de delegare. 

Art.3.-Se aproba Studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor 
optime de delegare a gestiunii Serviciului de administrare a domeniului public al sporturilor de 
iarna Vatra Dornei, conform anexei nr. 1. 

Art.4.- Se aproba nivelul redevenţei anuale minime: 25.000 euro, platibili in lei, la cursul 
leu/euro din ziua platii,  factor de evaluare în cadrul procedurii concurențiale privind atribuirea 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de administrare a domeniului 
public al sporturilor de iarna Vatra Dornei, la care se adauga 5% din incasarile anuale provenite din 
aceasta activitate. 

Art.5.-Se aproba Regulamentul Serviciului de administrare a domeniului public al 
sporturilor de iarna Vatra Dornei, conform anexei nr. 2. 

Art.6 Se aproba  Caietul de sarcini al Serviciului  de administrare a domeniului public al 
sporturilor de iarna Vatra Dornei, conform anexei nr. 3. 



Art.7 Concesionarul se obliga sa permita transportul gratuit cu instalatia de transport pe 
cablu de la partia de schi Veverita, pe toata durata sezonului de iarna, numai in zilele lucratoare ale 
saptamanii, in vederea antrenamentelor si a pregatirii pentru pentru competitii sportive, a elevilor  
inscrisi/legitimati la Clubul Copiilor Vatra Dornei, Clubul sportiv scolar Vatra Dornei, Clubul       
Sporturilor de iarna Vatra Dornei, insotiti de profesor. 

Concedentul, Primaria municipiului Vatra Dornei, va suporta cheltuielile directe de 
functionare ale instalatiei de transport pe cablu de la partia de schi Veverita, atunci cand aceasta 
deserveste exclusiv categoria de utilizatori de mai sus, in vederea antrenamentelor si a pregatirii 
pentru competitii sportive a elevilor înscriși la cluburile de mai sus, numai in zilele  lucratoare ale 
saptamanii, sau pe durata unor evenimente sportive organizate de Primarie, atunci cand teleschiul 
va functiona numai pentru transportul participantilor la aceste  evenimente. 

Art.8 Concesionarul va permite transportul gratuit cu instalatia de transport cablu de la 
partia de schi Veverita, pe toata durata sezonului de iarna, numai in zilele lucratoare ale 
saptamanii, in vederea efectuarii antrenamentelor si a pregatirii pentru competitii sportive, a 
elevilor  inscrisi/legitimati la Clubul Copiilor Vatra Dornei, Clubul sportiv scolar Vatra Dornei, 
Clubul       Sporturilor de iarna Vatra Dornei, insotiti de profesor. 
           Concedentul, Primaria municipiului Vatra Dornei, va suporta cheltuielile directe de 
functionare ale instalatiei de transport pe cablu de la partia de schi Veverita, atunci cand aceasta 
deserveste exclusiv categoria de utilizatori de mai sus, in vederea antrenamentelor si a pregatirii 
pentru competitii sportive a elevilor înscriși la cluburile de mai sus, numai in zilele  lucratoare ale 
saptamanii, sau pe durata unor evenimente sportive organizate de Primarie, atunci cand teleschiul 
va functiona numai pentru transportul participantilor la aceste  evenimente. 

Art.9.-Se aproba proiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 
Serviciului de administrare a domeniului public al sporturilor de iarna Vatra Dornei, conform 
anexei nr. 4. 

Art.10 Cheltuielile directe orare de functionare ale instalatiei de transport pe cablu vor fi 
fundamentate de catre concesionar si aprobate de catre concedent, la inceputul fiecarui sezon, pe 
toata durata de delegare a serviciului. 

Art.11.-Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.12.-Primarul municipiului administrare a domeniului public al sporturilor de iarna 

Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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