
ROMÂNIA 
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MUNICIPIUL VATRA DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

    PROIECT 
 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea delegării gestiunii Serviciului de administrare  
a domeniului public al sporturilor de iarna Vatra Dornei 

 
 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţa _______ din data 
de ________; 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei înregistrat la nr. 
25710 din 14.09.2021;  
 - Raportul Viceprimarului, înregistrat la nr. 25633 din 14.09.2021;  

- Referat de necesitate al Compartimentului achiziții publice din cadrul Primăriei 
municipiului Vatra Dornei, înregistrat la nr. 23728 din 14.09.2021; 

- Prevederile art. 3 alin. (1) lit. l), art. 10 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 12 şi art. 
13 din Oronanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 5 alin. (1) lit. h), art. 9 lit. a), art. 11 alin. (1), art. 12 şi art. 50 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 55 - 62 din Anexa la Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 
de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; 

- Prevederile art. 7 alin. (1) - (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizională în administrația publică, republicată; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) şi lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 
alin. (3) lit. g), art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.-Se aprobă înființarea Serviciului de administrare a domeniului public al 
sporturilor de iarna Vatra Dornei, pentru exploatarea autorizată a pârtiei de schi, a 
instalaţiei de transport pe cablu, a partiei de sanie, a patinoarului, a parcarii aferente şi a 
întregii infrastructuri edilitar urbane aferente.  

 

Art.2.-Se aprobă delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de 
administrare a domeniului public al sporturilor de iarna Vatra Dornei, pentru o perioadă 
de 5 ani, de la data intrării în vigoare a contractului de delegare. 
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Art.3.-Se aproba Studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea 
soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de administrare a domeniului public 
al sporturilor de iarna Vatra Dornei, conform anexei nr. 1. 

 

Art.4.- Se aproba nivelul redevenţei anuale minime: 19.500 euro plătibili în lei la 
contravaloarea cursului leu/euro din ziua plății, factor de evaluare în cadrul procedurii 
concurențiale privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 
Serviciului de administrare a domeniului public al sporturilor de iarna Vatra Dornei, la 
care se adaugă 5% din încasările anuale provenite din această activitate.  

 

Art.5.-Se aproba Regulamentul Serviciului de administrare a domeniului public 
al sporturilor de iarna Vatra Dornei, conform anexei nr. 2. 

 

Art.6.-Se aproba  Caietul de sarcini al Serviciului  de administrare a domeniului 
public al sporturilor de iarna Vatra Dornei, conform anexei nr. 3. 

 

Art.7.-Se aproba proiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 
Serviciului de administrare a domeniului public al sporturilor de iarna Vatra Dornei, 
conform anexei nr. 4. 

 

Art.8.-Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.9.-Primarul municipiului administrare a domeniului public al sporturilor de 
iarna Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

Iniţiator, 
P R I M A R, 

ILIE BONCHES 
 

 


