
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

  
HOTARARE 

privind  atribuirea in folosinţă  gratuita a unor spaţii situat in imobilul 
proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Chiliei, nr.11, 

Asociaţiei”La Dorna-Noua ne pasa” – pentru functionarea asociatiei 
 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
              intrunit in sedinta ordinara   in data de 28 ianuarie  2021 

  
      Având în vedere referatul de aprobare nr.1571/21.01.2021 prezentat de 
Viceprimarul municipiului, raportul nr.1572/21.01.2021 al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
       În temeiul dispoziţiilor art. 108, art.129, alin.(2) lit.(c) si  alin.(6), lit.(b), si alin.(2) 
lit.(d), alin.(7) lit.(b), art.139 alin.(3) lit.(a)  si art.196 alin.(1) lit.(a), din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
  

      HOTARASTE: 
  

Art.1 – Se aproba atribuirea in folosinţă  gratuita a unor spaţii situate in 

imobilul proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, din  Str.Chiliei, nr.11, 

Asociaţiei”La Dorna-Noua ne pasa” – identic cu parte din nr.cadastral 34304 din CF 

34304, dupa cum urmeaza:  etajul cladirii situat in imobilul din Str.Chiliei nr.11, 

precum si 2 spatii la parterul cladirii si holul de acces, conform planurilor anexate, 

pentru functionarea asociatiei, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitatea de 

prelungire prin acordul partilor. 

         Art.2 Plata utilitatilor va fi suportata de catre Asociatia ”La Dorna-Noua ne 

pasa”. 

           Art.3 Obligatiile partilor: 
(1)  Municipiul Vatra Dornei are urmatoarele obligatii: 
  a) să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul 
de dare în folosinţă gratuită şi prin lege; 
    b) să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul 
public legitim o impune. 
(2) Asociaţia”La Dorna-Noua ne pasa”, are urmatoarele obligatii: 
    a) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa 
gratuită; 



    b) să prezinte, anual, Municipiului Vatra Dornei, rapoarte privind activitatea de 
utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi 
prognoze şi strategii pentru perioada următoare; 
    c) să permită accesul Municipiului Vatra Dornei, pentru efectuarea controlului 
asupra bunurilor; 
    d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 
    e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în 
afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini. 
    (1) Folosinţa dobândită în baza actului prevăzut la art. 1 nu poate fi transmisă, nici 
oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane. 
    (2) Asociaţia”La Dorna-Noua ne pasa”, are obligaţia de a informa Municipiului 
Vatra Dornei cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, 
precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură 
să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 
      Art.4 Predarea spatiului mentionat la art.1, se va face in termen de 30 de zile de la 
adoptarea prezentei pe baza de proces verbal de predare primire. 
      Art.5 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.34/2020. 
      Art.6 Primarul prin Serviciul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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