
                                                                 ROMÂNIA 
  JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 
Nr.30659/21.10.2021  

 

 

INVITAŢIE 
Domnului (Doamnei) consilier _____________________________ 
 Sunteţi invitat(ă) a lua parte la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra 
Dornei, care se va desfăşura  Vineri 29.10.2021, orele 12, pe platforma online -+ZOOM 
 
 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.563/21.10.20231 a primarului 
municipiului Vatra Dornei, având următorul Proiect al Ordinii de Zi: 
 
         Aprobarea procesului verbal de la şedinta ordinară din data de 28.09.2021. 
              
         I- Proiect de hotărâre privind aprobarea  vanzarii imobilului situat in Str.Unirii, nr.106, 
Bl.DB4, Sc.D, Etaj.1, ap.8,  in suprafata de utila de 43,85 mp, proprietatea Municipiului Vatra 
Dornei, domeniul privat, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  Pentelescu Gheorghe. 
C1+C2+C3 

           Iniţiator : Viceprimarul municipiului 
         II- 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 : Viceprimarul municipiului 
         III- Proiect de hotarare privind nominalizarea consilierilor locali care vor face parte din 
comisia de concurs pentru unitatile de invatamant aflate pe raza Municipiului Vatra 
Dornei.C3+C4 

  Iniţiator : Viceprimarul municipiului 
          IV- Proiect de hotarare privind aprobarea unui  ajutor de urgenta pentru Coman Ioan 
Mihnea, pentru efectuarea unui tratament medical.C1+C3+C4 

Iniţiator : Viceprimarul municipiului 
          V- Proiect de hotarare privind  aprobarea completarii HCL nr.216/2020 privind „aprobarea 
numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”. C1+C3+C4 

Iniţiator : Viceprimarul municipiului 
          VI- Proiect de hotarare  privind  aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul 
Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL 
PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A 
ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – 
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  “ALBĂ CA ZĂPADA” VATRA DORNEI”.C3+C4 

Iniţiator : Viceprimarul  municipiului 
         VII- Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul 
Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL 
PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A 
ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “LICURICII” VATRA DORNEI”.C1+C2+C3+C4 

Iniţiator : Viceprimarul municipiului 
           

 



       VIII-  Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul 
Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL 
PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A 
ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – LICEU 
TEHNOLOGIC VASILE DEAC”.C1+C2+C3 

                                                                                      Iniţiator : Viceprimarul municipiului 
   IX- Proiect de hotarare privind actualizarea HCL 152/2020 privind aprobarea participării 

la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul 

„REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU CĂLDURĂ ÎN 

MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II”. 

                                                                                      Iniţiator : Viceprimarul municipiului 
 

 
       

VICEPRIMAR 

RIPAN MARIUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisiile reunite  Joi 28.10.2021 orele 10 pe platforma ZOOM 
 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea delegării gestiunii Serviciului de administrare a 
domeniului public al sporturilor de iarna Vatra Dornei. 
 
 
Comisia de urbanism 

 
1. Solicitarea d-nei Anghelus Dorina-Anisoara, privind cumpararea locuintei situata in 

Str.Calea Transilvaniei nr.47. 
 

Comisia economica 
 
1. Solicitarea Spitalului Municipal Vatra Dornei, privind acordarea unor stimulente 

financiare, in limita a doua salarii minime brute pe tara, personalului medical de 
specialitate din cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei. 

 
 
 

VICEPRIMAR 

RIPAN MARIUS 

 

 

 

 

 

 

 


