
                                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 
Nr.19964/14.07.2022  

                                                                    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 28.07.2022, orele 12,  In Sala de Conferinte a Primariei 
Municipiului Vatra Dornei. 
 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.404/14.07.2022 a primarului 
municipiului Vatra Dornei, având următorul Proiect al Ordinii de Zi: 
 
               Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 23.06.2022. 
 
           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.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.A, parter,  ap.2, catre  Neacsu 
Constantin  si Neacsu Oana-Maria..C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
          III- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 
Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde,  nr.1, Bl.1,  Sc.C, etaj.4,   ap.12, catre  Cristea Catalin 
Bogdan si Cristea Olimpia..C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
           IV- Proiect de hotarare   privind  aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a imobilului 
situat in Str.Eroilor nr.54, in suprafata de 110 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru 
Asofronie Irina, titulara contractului de inchiriere.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         V- Proiect de hotarare   privind  aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a imobilului 
situat in Str.22 Decembrie nr.7, in suprafata de 36 mp cu respectarea dreptului de preemtiune 
pentru Sovan Georgeta, titulara contractului de inchiriere.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
         VI- Proiect de hotarare   privind aprobarea  vanzarii fara licitatie publica, a imobilului 
situat in Str.Nichituseni nr.1, in suprafata de 33 mp cu respectarea dreptului de preemtiune 
pentru Farcas Marioara, titulara contractului de inchiriere.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
        VII- Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii cotei de teren aferenta constructiei 
proprietate privata, in suprafata de 24 mp teren, situata in Str.Calea Transilvaniei, cu 
respectarea dreptului de preemtiune pentru P.F. Pilug Viorica , proprietara constructiei. 

C1+C2+C3 
Iniţiator : Primarul municipiului 

         VIII- Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 361/395 aferenta 
constructiei proprietate privata, in suprafata de 361 mp teren, situata in Str.Petreni, nr.43, cu 
respectarea dreptului de preemtiune pentru Macovei Ana -Maria, proprietara constructiei. 

C1+C2+C3 
Iniţiator : Primarul municipiului 



        IX- Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii cotei de teren aferenta constructiei 
proprietate privata, in suprafata de 40 mp teren, situata in Str. Aleea Dornelor,  cu respectarea 
dreptului de preemtiune pentru Karpinski Elena, proprietara constructiei.  C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
        X- Proiect de hotărâre privind aprobarea  instituirii unui drept de servitute de trecere 
asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38058 ca fond aservit proprietatea privata a 
Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului - teren cu numar cadastral 34812 ca fond 
dominant.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
 

       XI- Proiect de hotărâre privind  aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a spaţiului din 

incinta Casei de cultură-etaj 1, notat in plan cu nr.3 si a documentatiei de licitatie,  in vederea 

desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 

      XII-  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 
       XIII- Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special presedintelui Asociatiei 
Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, sa semneze in numele si pe seama Municipiului 
Vatra Dornei,  Actele Adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei 
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XIV – Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 
Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.C, etaj.3,  ap.14, catre  Benchea 
Claudiu  si Benchea Rodica.C1+C2+C3  

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XV- 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 
   XVI- Proiect de hotarare   privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru 
anul 2022.C1+C2+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
    XVII – Proiect de hotarare   privind  aprobarea acordului de colaborare între municipiul 
VATRA DORNEI și Asociația „Gigi Ursu” în vederea organizării evenimentului „Bear Film 
Festival”. C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
   XVIII- Proiect de hotarare   privind  aprobarea sumelor necesare pentru modernizarea 

startului de sanie situat la baza partiei Veverita si imprejmuirea bazei sportive. C1+C3+C4 
Iniţiator : Primarul municipiului 

   XIX - Proiect de hotarare   privind  aprobarea sumelor necesare pentru modernizarea  
mantinelei  situata la partia de sanie pe pista naturala. C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
    XX-  Proiect de hotarare   privind  aprobarea sumelor necesare pentru organizarea unui  
spectacolul de Fanfara in Foisorul din  Parcul Municipal Veverita  . C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
   XXI- Proiect de hotarare privind aprobarea  completarii preambulului HCL nr.226/2021 
privind “aprobarea vânzării fara licitaţie publică a terenului in suprafata de 1479 mp, situat in 



Str.Runc nr.8A., proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de 
preemtiune opentru SC ONIONA COM PROD SRL”. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XXII- Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188 din 
5.11.2021 privind instrumentarea proiectului: ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR 
SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI" cu finanțare prin  fonduri publice 
nerambursabile obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
   XXIII-  Informare privind posibilitatea reabilitarii cladirii fostei Scoli generale nr.4. 
 
   XXIV-Informare privind participarea Municipiului Vatra Dornei prin Consiliul local al 
Municipiului Vatra Dornei, ca membru fondator in cadrul “Asociatiei de Management al 
Destinatiei Turistice Vatra Dornei”. 
  XXV -  Diverse 
                                                                                    PRIMAR 

                                                      ILIE BONCHES 
 
 

 


