
                                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 
Nr.11507/15.04.2022  

  

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 28.04.2022, orele 12,  in Sala de Conferinte a 
Primariei Municipiului Vatra Dornei. 
 Convocarea la şedinţă s-a făcut în baza Dispoziţiei nr.235/15.04.2022 a primarului 
municipiului Vatra Dornei, având următorul Proiect al Ordinii de Zi: 
 
               Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 24.03.2022. 
 
             I- Proiect de hotarare  privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi 
taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 
anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2023.C3 

Iniţiator : Primarul municipiului   
             II – Proiect de hotarare  privind  aprobarea sumelor necesare participarii unor elevi de   
la Liceul „Ion Luca”  la olimpiadele scolare, Faza Nationala.C1+C2+C3+C4 

            Iniţiator : Primarul municipiului 
            III -  Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale a  art.2 al  anexei nr.6 al 
HCL nr.211/2021  privind „aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022”.C3 

             Iniţiator : Primarul municipiului 
          IV-  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 martie 2022.C1+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
          V- Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă, d-nei Suster Ioana 
Georgeta, pentru efectuarea  unei interventii chirurgicale.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
          VI- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 
Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.C, etaj.1, ap.7, catre  Vacariuc 
Radu si Vacariuc Viorica.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,  Bl.B, Sc.C,etaj.3,  ap.16, catre Chiriac 
Danut –Mihaita si Chiriac Mihaela.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
        VIII- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat 
in Municipiul Vatra Dornei, Str. Podu Verde, nr.1,  Bl.ANL, Sc.C,etaj.2,  ap.6, catre Irimiea 
Ionut si Irimiea Anca -Cerasela.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
       IX- Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 
Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.A, Sc.A,etaj.2, ap.11, catre Lostun 
Daniel Vasilica si Lostun Maria.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      X-   Proiect de hotarare   privind  aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, situat in 
Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,  Bl.A, Sc.B,etaj.3, ap.4, catre Ghervan 
Mihaela si Ghervan Marius-Florin.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XI- Proiect de hotarare privind aprobarea prețului de închiriere a autoutilitarei –Mercedes 
BENZ SV-78-PVD, din proprietatea primariei Municipiului Vatra Dornei.C1+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 



     XII- Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenţă, d-nei Risciuc Georgeta, 
pentru efectuarea unui tratament medical.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XIII- Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor 
ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VII a.C1+C3 
                                                                                     Iniţiator : Primarul municipiului 
      XIV-  Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării evenimentului 
„Jocurile copilariei”.C1+C3. 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XV – Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu 
nr.Cadastral 31338 situat in Str.Lucian Blaga nr.10.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 organigramei, a statului de funcţii şi a 
statului de personal a  Spitalului Municipal Vatra Dornei.C1+C3+C4 

Iniţiator : Primarul municipiului 
      XVIII-  Proiect de hotarare privind probarea proiectului si a cheltuielilor legate de 
proiectul Sistem inteligent de management urban.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
    XIX- Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetica a 
cladirii rezidentiale multifamiliale situat pe str. Luceafarului, nr.2, in municipiul Vatra 
Dornei. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
   XX- Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Renovarea energetica a 
cladirilor publice: Biblioteca Municipala G.T. Kirileanu, respectiv Muzeul de Stiinte ale 
Naturii si Cinegetica, din municipiul Vatra Dornei . C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
   XXI- Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici 
pentru proiectul  “CONSTRUCȚIA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII 
EDUCATIONALE A UNUI CORP DE CLĂDIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC 
VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI, JUDET SUCEAVA”. C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XXII- Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei integrata de  dezvoltare urbana a 
Municipiului Vatra Dornei.C1+C2+C3 

Iniţiator : Primarul municipiului 
     XXIII- Informare privind comunicarea costurilor necesare pentru punerea în funcțiune a 
centralei termice pe gaze naturale cu cogenerare (CHP) a Municipiul Vatra Dornei. 
 
      XXIII – Informare privind constituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata 
de 106 mp-nr.cadastral 40089, proprietatea Municipiului Vatra Dornei(domeniul privat), 
situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Republicii, jud.Suceava-solicitare formulata de domnul 
Carausu Gheorghe. 
 
          XXIV- Diverse 
 
                                                                                    PRIMAR 

                                                      ILIE BONCHES  
 

 

 

 



 

 

 

Comisiile reunite: Miercuri 27.04.2022 , orele 10 

 

Ordine de zi Comisia de urbanism 

1.Solicitarea d-lui Sorodoc Nicolai Corneliu, privind cumpararea terenului in suprafata de 
227 mp, situat in Str.Mihai Eminescu f.n., teren aflat in continuarea proprietatii acestuia. 

2.Solicitarea d-lui Craciunescu Ilie, privind cumpararea terenului in suprafata de 384 mp, 
situat in Str.Podu Verde, teren aflat in continuarea proprietatii acestuia. 

3.Solicitarea d-lui Rusu Aurel, privind cumpararea apartamentului si a cotei de teren aferenta 
acestuia, situat in Str.Mihai Eminescu nr.41. 

4.Solicitarea d-lui Sovan Catalin, privind cumpararea apartamentului si a cotei de teren 
aferenta acestuia, situat in Str.22 Decembrie nr.7. 

5.Solicitarea d-nei Farcas Marioara, privind cumpararea apartamentului si a cotei de teren 
aferenta acestuia, situat in Str.Nichituseni, nr.1. 

6.Solicitarea d-nei Asofronia Irina, privind cumpararea locuintei situata in Str.Eroilor nr.54. 

7. Solicitarea d-lui Hutan Gigi Cristian, privind cumpararea suprafetei de 12 mp teren  situat 
in Str.Luceafarului nr.10, teren aflat in vecinatatea apartamentului acestuia. 

8.Solicitarea d-nei Bogdan Camelia, privind cumpararea terenului aferent locuintei situata in 
Str.Lumea Noua nr.10. 

9.Solicitarea d-lui Bucsa Marius Cosmin, privind cumpararea terenului aflat sub locuinta 
proprietate personala, teren aflat in Str.Runc. 

10.Solicitarea d-lui Rusu Andronic Stefan, privind cumpararea terenului in suprafata de 42 de 
mp situat in Str.Parcului f.n, langa proprietatea acestuia. 

11. Solicitarea d-nei Karpinski Elena, privind cumpararea suprafetei de 40 mp teren situat in 
Str.Aleea Dornelor nr.5, aflata sub constructia proprietate privata a acesteia. 

12.Solicitarea domnului Ungureanu Stefan –Razvan, privind cumpararea terenului in 
suprafata de 78 mp situat in Str.Republicii nr.19, aflat langa constructia proprietate privata a 
acestuia in vederea edificarii centralei termice. 

13.Solicitarea d-nilor Craciunescu Gheorghe si  Herta Cristinel Ioan privind reamenajarea 
casutelor din Parcul Municipal Vatra Dornei. 


