
 
                                                                                                       ROMÂNIA 
                                                                                              JUDEŢUL SUCEAVA 
                                                                                           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
          VATRA DORNEI 
                                                                                                Str. M. EMINESCU, Nr. 17 
          Tel: 030 - 375229 
          Fax: 030 - 375170 

                                                                                                                                                                                               
ANUNŢ   

 
 În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte 
de acte normative ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al municipiului 
Vatra Dornei, în şedinţa ordinară din data de 26.01.2016, ora 14, în sala de şedinţe a 
Primăriei municipiului Vatra Dornei: 
 1.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui 
teren in suprafata de 99 mp, situat in Str. Mestecenilor f.n.,  teren proprietatea 
Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor -PAAR pentru anul 2015 precum şi a Planului privind Asigurarea Resurselor 
Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionării Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 
2016.  
 3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului anual privind regimul 
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei 
pentru activităţi  nonprofit de interes general pentru anul 2016. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare 
organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2016. 
 5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2016. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare  organizării 
concursului “Dorna Wild Mushing Editia I-  20-21 februarie 2016”.  

 7. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de 
Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2016 şi criteriile specifice de evaluare.  
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului De Organizare Şi 
Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei”. 

 9. Proiect de hotărâre privind completarea art.3 al HCL nr.2/06.01.2016 privind 
utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2015. 

 Publicăm astăzi 31.12.2015 pe site-ul  primăriei şi afişăm la avizier Procesul 
verbal  de afişare nr. 35620 din 31.12.2015. 

 Cei interesaţi pot transmite pe adresa de e-mail primaria@vatra-dornei.ro. sau în 
scris  la registratura Primăriei municipiului Vatra  Dornei din str. M.Eminescu, nr.17, 
cam.4, propuneri şi sugestii cu valoare de recomandare, privind conţinutul actelor 
normative până la data de 25.01.2016.  Sugestiile şi propunerile vor fi prezentate în 
cadrul şedinţeiConsiliului Local Vatra Dornei din data de 26.01.2016.                                                                                         

PRIMAR, 

BONCHEŞ ILIE 



 

 

 
                                                    
                                                                                                     ROMÂNIA 
                                                                                          JUDEŢUL SUCEAVA 
                                                                                                MUNICIPIUL 
          VATRA DORNEI 
                                                                                            Str. M. EMINESCU, Nr. 17 
          Tel: 030 - 375229 
          Fax: 030 - 375170 

    
                                                                                                                                                        
                                                                                Nr.35620 din 31.12.2015 
                                                                                                                                        
                                                                                  
                                                     PROCES VERBAL  
 
 
 Subsemnata, Luminosu Luminiţa, secretar al municipiului Vatra Dornei am afişat 
astăzi 31.12.2015, proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse aprobării 
Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2016, ora 14, care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei. 
 
 
    
 
                                                                               Secretar, 
                                                                     Luminosu Luminiţa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata 
de 99 mp, situat in Str. Mestecenilor f.n.,  teren proprietatea Municipiului 

Vatra Dornei, domeniul privat 
 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  
  

        Având în vedere expunerea de motive nr.1598/19.01.2016 prezentată de Primarul 
municipiului, raportul nr.1597/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. 
(1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si 
actualizata; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand 
Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, in suprafata de 99 de mp,  identica cu 
nr.cadastral 36611  din CF 36611 situat in Str.Mestecenilor, f.n. 
          Art.2 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru 
ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre. 
         Art.3 – Pretul de pornire la licitatie este de 25 euro/mp conform HCL nr.130/2012 
privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra 
Dornei. Valoarea adjudecata va fi achitata   integral in momentul încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare. 
         Art. 4 Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar 
cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  
cumpărător. 
         Art.5 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

    Initiator,  
       Primarul municipiului 

Ilie Bonches  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                     ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMARUL MUNICIPIULUI 

VATRA DORNEI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR 
pentru anul 2015 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor 

Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta 
pentru anul 2016 

  
Consiliul Local al Municipiul Vatra Dornei,  

 
            Având în vedere expunerea de motive nr.1619/19.01.2016 prezentată de Primarul 
municipiului, raportul  nr.1618/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

    Luând în considerare prevederile  art.14, punctul 2 din HG nr.1492/2004 privind 
principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta 
profesioniste  precum şi art. 6 alin.(1) din Ordinul MAI nr. 132/2007 – pentru 
aprobarea Metodologiei de elaborare şi a Structurii –cadru a Planului de Analiză şi 
Acoperire a Riscurilor; 
- prevederile art.13, din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

            În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct.8, art. 45 şi 
art. 115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală – 
republicată  si actualizata. 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

            Art. 1 – Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul 
Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava  pentru anul 2016, întocmit de catre 
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Vatra Dornei – conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre . 
            Art. 2 – Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul 
Municipiului Vatra Dornei va fi inaintat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al 
judetului Suceava pentru a fi pus la dispozitie Secretariatului tehnic permanent al 
Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta, iar un exemplar se va pune la 
dispozitia Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Local pentru Situatii de 
urgenta Vatra Dornei. 
            Art.3 Se aprobă Planul privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si 
Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2016, conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
            Art. 4 – Primarul municipiului, prin compartimentul de specialitate va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
 

Initiator, 
Primarul municipiului 

Ilie Bonches 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei 

pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2016 
 
  

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, 
 
 

            Având în vedere expunerea de motive nr.1628/19.01.2016 prezentată de Primarul 
municipiului, raportul nr.1627/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
            În conformitate cu prevederile art.6 lit.a) si art.15 alin.1 ale Legii nr.350/2005- 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general; 
            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.1, 5 si 6 precum  
şi art. 45 alin.(1) precum si art.115 alin.1 lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei 
publice locale republicată si actualizata; 
  

  
HOTĂRĂŞTE: 

  

  Art. 1 Se aproba Programul anual al privind regimul finantarilor nerambursabile 

alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de 

interes general pentru anul 2016, conform anexei la prezenta hotarare. 

          Art.2  Primarul, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 
Initiator 

Primarul municipiului 
Ilie Bonches 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                              
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMARUL MUNICIPIULUI 

VATRA DORNEI 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea perioadei şi a sumelor necesare organizării şi 
desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2016 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  
 

            Având în vedere expunerea de motive nr.1625/19.01.2016 prezentată de primarul 
municipiului, raportul nr.1624/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice 
locale; 
            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.5,6, precum şi 
art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării Serbărilor 
Zăpezii 2016 conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de  90.000 de lei, nececesară organizării şi 
desfăşurării manifestărilor specifice Serbărilor Zăpezii 2016. 

Art.3 Suma alocată conform art. 2 va fi suportată din bugetul local şi surse 
atrase. 

Art.4 Primarul municipiului,  prin Directia economica, Compartimentul 
administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Salvamont vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

Initiator 
Primarul municipiului 

Ilie Bonches 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                    
                                     

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

  
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra 
Dornei pentru anul 2016 

  
Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  

 
      Având în vedere expunerea de motive  nr.1622/19.01.2016 prezentată de primarul municipiului, raportul 
nr.1621/19.01.2016 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local; 
     În conformitate cu prevederile art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si a sportului ,  Legea nr.186/2014  a bugetului 
de stat pe anul 2015;  
    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 
115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată, 

HOTĂRĂŞTE: 

   Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei 
pentru anul 2016 al municipiului Vatra Dornei, ,conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
Initiator,  

       Primarul municipiului 
Ilie Bonches  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aprobarea sumelor necesare  organizarii concursului 
“Dorna Wild Mushing Editia I-  20-21 februarie 2016” 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,  

 Având în vedere expunerea de motive nr.1634/19.01.2016 prezentată 
de primarul municipiului, raportul nr.1633/19.01.2016 al compartimentului 
de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 
precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –
Republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      HOTĂRĂŞTE: 

  Art. 1  Se aprobă finanţarea concursului “Dorna Wild Mushing Editia I care 
se va desfăşura în perioada20-21 februarie 2016, la Vatra Dornei cu suma 
de 7500 lei. 
          Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente 
justificative. 
          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Serviciul de 
Promovare a Turismului şi Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
         Initiator,  
       Primarul municipiului 

Ilie Bonches  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMARUL MUNICIPIULUI 

VATRA DORNEI 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în 

anul 2016 şi criteriile specifice de evaluare 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, 
 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Vatra Dornei 

nr.1637/19.01.2016 şi Raportul nr. 1636/19.01.2016 a Şefului Poliţiei Locale Vatra Dornei,  
În baza art.30 lit.c) şi e) din Legea poliţiei locale nr.155/2010, 
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.a, art.45 alin.(1), art.47, art.49, art.115 alin.1 lit.b) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra 

Dornei în anul 2016 şi criteriile specifice de evaluare, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul municipiului, Comisia locală de ordine publică şi Poliţia Locală Vatra 

Dornei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
             

   Initiator, 
Primarul municipiului 

Ilie Bonches 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

           
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare Şi Funcţionare al 

Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei” 
 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  
 

  Având în vedere expunerea de motive nr.1649/19.01.2016 prezentată de 
Primarul municipiului, raportul nr.1648/19.01.2016 al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
            Având în vedere prevederile art.14 al Legii nr. 208/1997- privind Cantinele de 
ajutor social  precum si ale art. 61 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
 În baza art. 36, alin. (1), alin. (2) lit d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. (1) din 
Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Cantinei de 

Ajutor Social Vatra Dornei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Cu data prezentei se revoca HCL nr.155/2015. 

 Art.3   Primarul municipiului  prin Serviciul de Asistenta sociala, va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

   Initiator,  
        Primarul municipiului 

Ilie Bonches  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      
                                                                      

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

  
HOTĂRÂRE 

privind  completarea art.3 al  HCL nr.2/06.01.2016 privind “utilizarea 
excedentului bugetar aferent  anului 2015” 

 
 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  

  
            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, 
raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului Local;     
            În conformitate cu prevederile art.58 alin.1 lit.a ale Legii nr. 273/2006 - privind  
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi 
art.45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE:            

Art. 1 Se aproba completarea art.3 al HCL nr.2/06.01.2016  care va avea 
urmatorul cuprins: 

Se aproba utilizarea excedentului sectiunii de functionare a unitatilor de 
invatamant pentru  acoperirea golurilor de casa astfel: Liceul Tehnologic „Vasile 
Deac” 14.499,50 de  lei si Gradinita cu program prelungit Alba ca Zapada 30.678,22 
de lei. 

Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
Initiator, 

     Primarul municipiului 
          ILIE BONCHES 
 
 
 


