
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 
Nr.2852/28.01.2022 

  

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 10.02.2022, orele 13,  Pe platforma ON LINE –

ZOOM. 

 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.107/01.02.2022 a primarului 

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

 

                

             I- Proiect de hotarare   privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni .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.A, etaj 2, ap.12, catre Ordinschi Isidor si 

Ordinschi Loreta-Ionela. 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.2, ap.12, catre Popescu George –Cristian 

si Popescu Liliana-Mihaela. 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, parter, ap.2, catre Cojocariu-Tetea Cristi-

Iliuta si  Cojocariu-Tetea Margareta –Victoria . 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.2, ap.10, catre  Vieriu Marius-Gabriel si 

Vieriu Mariana -Cristina. 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,  Bl.A, Sc.B, ap.2, catre Apetrii 

Loredana.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,  nr.22,  Bl.B, Sc.A, Et.2, ap.7, catre Olariu 

Mugurel si Olariu si Olariu Lenuta.C1+C2+C3 

                                                                                    Iniţiator : Primarul municipiului 

          VIII- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat 

in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.A, Et.2, ap.9, catre Cruceanu 

Constantin si Cruceanu Rodica.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

         IX- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, Sc.C, Et.2, ap.6, catre Vrinceanu Ciprian –Tudor si 

Vranceanu  si Vrinceanu Laura-Elena.C1+C2+C3 



Iniţiator : Primarul municipiului 

       X- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 

Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A,  Sc.A, etaj 2,  ap.9, catre Melniciuc Mihaela . 

C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

 

     XI- Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului intern si a Regulamentului de 

organizare si functionare a Spitalului Municipal Vatra Dornei.C3 

 Iniţiator : Primarul municipiului 

      XII-  Proiect de hotarare  privind aprobarea statului de personal  si a statului de functii al 

personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei.C1+C3+C4 

                                                                                    Iniţiator : Primarul municipiului 

     XIII- Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor - 

PAAR pentru anul 2022.C3 

                                                                                     Initiator : Primarul municipiului 

    XIV- Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, 

Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2022 

C1+C3+C4 

             Iniţiator : Primarul municipiului 

     XV- Proiect de hotarare privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin 

Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica 

pentru luna noiembrie 2021.C1+C3 

            Iniţiator : Primarul municipiului 

     XVI- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului cu principalele activităţi ce se 

desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2022 şi criteriile specifice de evaluare.C3 

             Iniţiator : Primarul municipiului 

    XVII- Proiect de hotarare privind  aprobarea vanzarii cotei de teren 1/2  aferenta constructiei 

proprietate privata, din suprafata de 69 de  mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, f.n.,  cu 

respectarea dreptului de preemtiune pentru Zaharia Adina Speranta si vanzarea cotei de ½ 

aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 69 de  mp teren, situata in Str. Calea 

Transilvaniei, f.n.,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cozac Nicolas, proprietarii 

constructiei .C1+C2+C3 
              Iniţiator : Primarul municipiului 

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

al municipiului Vatra Dornei.C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

    XIX- Proiect de hotarare  privind trecerea unor imobile in domeniul public al Municipiului 

Vatra Dornei, judetul Suceava.C2+C3 

           Iniţiator : Primarul municipiului 

   XX- Proiect de hotarare  privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat. C3+C4 

                                                                                    Iniţiator : Primarul municipiului 

    XXI- Proiect de hotarare  privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Mazga Niculina, 

pentru refacerea locuintei afectata de incendiu.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 

    XXII- Privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli si a 

volumului de masa lemnoasa exploatat pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea 

Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, 

O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba.C1+C2+C3 



Iniţiator : Primarul municipiului 

    XXIII- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Vatra Dornei pentru anul 2022, a bugetului institutiilor publice finantate integral 

sau partial din venituri proprii pe anul 2022 si a creditelor interne pe anul 2022 şi a Programului 

anual de investiţii -2022.C1+C2+C3+C4 

         Iniţiator : Primarul municipiului 

   XXIV- Proiect de hotarare privind stabilirea costului  lunar pentru întreţinerea persoanelor 

vârstnice de la Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103.C1+C3+C4 

 

   XXV- Raport privind activitatea asistentilor personali  ai persoanelor cu handicap grav.          

 

                                                                                    PRIMAR 

                                                      ILIE BONCHES 
 


