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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA,  ÎN 
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Nr. 

H.C.L. 

Data adoptării 

H.C.L. 

Titlul 

H.C.L.  

1 08.01.2021 

privind aprobarea constituirii unei scrisori de garanţie bancară pentru 

investiția ,,Înființare distribuție de gaze naturale în localitatea Voroneț, 

aparținătoare Orașului Gura Humorului din județul Suceava” 

2 14.01.2021 

privind aprobarea Devizului General și a Indicatorilor tehnico – 

economici actualizați pentru proiectul cu titlul “Investiții în 

infrastructura educațională din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Gura 

Humorului” 

3 19.01.2021 

privind acordul schimbării temporare a destinației spațiilor de la 

parterul,,Casei de Cultură a orașului Gura Humorului”, proprietate a 

Orașului Gura Humorului, situată pe strada Sf.Gavril, nr.12, în vederea 

desfășurării activității unui Centru de vaccinare comunitar împotriva 

COVID-19 

4 29.01.2021 

privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particular de pe raza Orașului Gura Humorului, 

pentru anul școlar 2021–2022, judeţul Suceava 

5 29.01.2021 
privind  atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniului privat 

al Oraşului  Gura Humorului, judeţul Suceava 

6 29.01.2021 

privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local, ce 

vor fi executate de către beneficiarii Legii nr.416/2001- a venitului 

minim garantat, pe raza administrativ-teritorială a Orașului Gura 

Humorului, județul Suceava, în anul 2021 

7 29.01.2021 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Gura 

Humorului în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului general al orașului Gura Humorului, pentru 

activitatea desfășurată în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 

8 29.01.2021 

privind decontarea navetei cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar din cadrul Colegiului ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului, 

din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 

localitatea de reşedinţă, pentru luna decembrie 2020 

9 29.01.2021 

privind transmiterea fără plată, a dreptului de proprietate asupra 

imobilului, teren în suprafață totală de 6930 m.p., aparținând 

domeniului privat al orașului Gura Humorului, situat în Voroneț, către 

 



Schitul ,,Sfântul.Cuv.Daniil Sihastrul Voroneț” din cadrul 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, județul Suceava, teren aflat în 

momentul de față în folosința gratuită a unității de cult 

10 29.01.2021 
privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al 

Orașului Gura Humorului, pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021 

11 29.01.2021 

privind aprobarea utilizării excedentului aferent anului 2020 a Orașului 

Gura Humorului, pentru finanțarea cheltuielilor de investiții pe anul 

2021, reprezentând sume primite în anul 2020 pentru prefinanțare 

P.O.C.U. Colegiul ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului 

12 29.01.2021 

privind acordarea mandatului special reprezentantului Orașului Gura 

Humorului, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei 

Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea 

Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului 

Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare 

Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare 

Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele 

Asociației, în numele și pe seama UAT Orașul Gura Humorului, Județul 

Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la 

Statutul AJAC Suceava 

13 29.01.2021 

privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a 

Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, să 

voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al 

Asociației, precum și împuternicirea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să 

semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său 

legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama Orașului Gura 

Humorului, Actele adiționale de modificare și completare a Actului 

constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava 

14 24.02.2021 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

orașului Gura Humorului nr.156 din 21.12.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind circulația ATV-urilor în Orașul Gura 

Humorului 

15 24.02.2021 
privind actualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava 

16 24.02.2021 

privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Orașul Gura 

Humorului, prin Consiliului Local al orașului Gura Humorului și S.C. 

CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., în vederea 

reabilitării Taberei ,,Balada”, 

17 24.02.2021 

privind decontarea navetei cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Petru Comarnescu” și a 

Colegiului ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului, din localitatea de 

reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de 

reşedinţă, pentru luna ianuarie 2021 

18 24.02.2021 

privind aprobarea participării Orașului Gura Humorului, prin Consiliul 

Local al orașului Gura Humorului, la licitația publică cu strigare, 

organizată de Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, Direcția 

Silvică Suceava, pentru vânzarea activului (construcție) ,,Clădire 

str.Lt.Marcianu”, disponibil pe raza Ocolului Silvic Gura Humorului, în 

vederea realizării unui Secții COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc 

Gura Humorului 



19 24.02.2021 

privind acordul de principiu, în vederea asocierii Orașului Gura 

Humorului, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului cu 

SOCIETATEA DE CRUCE ROȘIE – FILIALA SUCEAVA și Spitalul 

Orășenesc Gura Humorului, pentru realizarea unei Secții COVID-19 în 

cadrul Spitalului Orășenesc Gura Humorului 

20 24.02.2021 

privind aprobarea exercitării cu caracter temporar a funcței publice de 

conducere vacante de șef serviciu al Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidență a Persoanelor Gura Humorului, de către domnul Sinocicu 

Gheorghiță-Vasia 

21 01.03.2021 

privind aprobarea Documentației tehnico - economice (faza SF Mixt) 

actualizată, a Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico – 

economici actualizați pentru proiectul cu titlul “Îmbunătățirea calității 

vieții în Orașul Gura Humorului, Județul Suceava – Componenta socio-

culturală – Realizare Centru Cultural Multifuncțional” 

22 17.03.2021 

privind aprobarea modificării articolelor 2 și 3 din Hotărârea Consiliului 

Local la orașului Gura Humorului nr. 21 din 01.03.2021 privind 

aprobarea Documentației tehnico - economice (faza SF Mixt) 

actualizată, a Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico – 

economici actualizați pentru proiectul cu titlul “Îmbunătățirea calității 

vieții în Orașul Gura Humorului, Județul Suceava – Componenta socio-

culturală – Realizare Centru Cultural Multifuncțional” 

23 31.03.2021 

privind majorarea nivelului alocațiilor de hrană pentru pacienții 

internați în secțiile/compartimentele Spitalului Orășenesc Gura 

Humorului, acestea fiind suportate din fondurile unității spitalicești 

24 31.03.2021 

privind aprobarea pentru anul 2019, a cotei corespunzătoare pierderilor 

de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă și 

de canalizare din cadrul Orașului Gura Humorului, județul Suceava 

25 31.03.2021 

privind decontarea navetei cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Orașul Gura Humorului, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă 

şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna februarie  

2021 

26 31.03.2021 
privind  atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniului privat 

al Oraşului  Gura Humorului, judeţul Suceava, 

27 31.03.2021 

privind dezmembrarea bunului imobil, având numărul cadastral 44155,  

proprietate publică a Orașului Gura Humorului, județul Suceava, situat 

în Parc Dendrologic Ariniș, în trei corpuri de proprietate 

28 31.03.2021 

privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 8587/04.09.2001, 

încheiat de Primăria oraşului Gura Humorului, în calitate de concedent, 

cu S.C. „ROCKY COM S.R.L.”, în calitate de concesionar 

29 31.03.2021 

privind aprobarea vânzării unei locuințe, aparținând fondului locativ al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava, situată pe str. Sfânta Maria, 

nr.5, apart.2, către actualii chiriași, doamnele Hacman Paraschiva și 

Olariu Geanina-Iuliana 

30 31.03.2021 

privind dezmembrarea bunului imobil, având numărul cadastral 44417,  

proprietatea privată a Orașului Gura Humorului, județul Suceava, în 

două corpuri de proprietate 

31 19.04.2021 
privind alegerea preşedintelui  şedinței extraordinare  a Consiliului 

Local al Orașului Gura Humorului,  din data de 19 aprilie 2021 

32 19.04.2021 
privind aprobarea bugetului local al Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava, pentru anul 2021 

33 19.04.2021 
privind atestarea apartenenței a 3(trei) bunuri imobile la domeniul privat 

al Oraşului  Gura Humorului, judeţul Suceava 



34 29.04.2021 
privind  atestarea apartenenței a 10(zece) bunuri imobile la domeniului 

privat al Oraşului  Gura Humorului, judeţul Suceava, 

35 29.04.2021 

privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație  și 

auditorului financiar ai S.C. ECOBUCOVELO S.A., având ca acționar 

unic Orașul Gura Humorului, județul Suceava, prin Consiliul Local al 

orașului Gura Humorului, 

36 29.04.2021 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 6 

(șase)  spații  comerciale, amplasate pe terenuri proprietate publică a 

Orașului Gura Humorului, suprafețe totalizând 162 mp, situate în Parcul 

,,Ariniș” 

37 29.04.2021 
pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al 

Orașului Gura Humorului nr.34 din 30.04.2020 

38 29.04.2021 
privind aprobarea Planului de Ordine, Siguranţă publică şi Pază al 

Poliţiei Locale Gura Humorului pentru anul 2021 

39 29.04.2021 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din Primăria orașului Gura Humorului si din 

institutiile și serviciile publice de interes local subordonate, fără 

personalitate juridică 

40 29.04.2021 

privind alocarea unei sume, în vederea încheierii unor contracte de 

prestări servicii juridice și de executare  silită  pentru anul 2021, pentru  

buna desfășurare a activității din cadrul Primăriei orașului Gura 

Humorului 

41 29.04.2021 

privind decontarea navetei cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Orașul Gura Humorului, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă 

şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna  martie  

2021 

42 29.04.2021 
privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al 

Orașului Gura Humorului, pentru lunile mai, iunie și iulie 2021 

43 31.05.2021 

privind  aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și 

financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență la nivelul Orașului 

Gura Humorului,  pentru anul 2021 

44 31.05.2021 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (P.A.A.R.) 

în domeniul situaţiilor de urgenţă al Oraşului Gura Humorului pentru 

anul 2021 

45 31.05.2021 

privind aprobarea alocării din bugetul local al Orașului Gura 

Humorului, a sumei de 329.349,39 lei, fără TVA, pentru executarea 

lucrării de alimentare cu energie electrică a obiectivelor “DEPOU 

CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ȘI AUTOGARĂ” din str. Mănăstirea 

Humorului, nr.105, loc.Gura Humorului, Jud. Suceava” și “Park & 

Ride” -Ariniș și Voroneț, ce fac parte din Proiectul cu titlul “Creșterea 

mobilității urbane și reducerea emisiilor de GES prin introducerea 

transportului public local de călători și creșterea infrastructurii necesare 

pentru operare, creșterea structurii velo și pietonale și modernizarea 

rețelei stradare deservite de transportul local în comun, prin 

achiziționarea a 4 mijloace de transport cu motoare electrice sau hibride, 

construirea unei autobaze-depou, reabilitare și modernizare străzi 

urbane, construirea de trotuare, construirea unei structuri Park & Ride 

în Gura Humorului”, finanțat prin Programul Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon 

46 31.05.2021 

pentru aprobarea modificării și completării Anexelor nr.1 și nr.4 ale 

Hotărârii Consiliului Local al Orașului Gura Humorului nr.152 din 

21.12.2018 privind  aprobarea tarifelor din cadrul Complexului de 



Agrement ”Ariniș”, Pârtia de schi “Șoimul I” și Pârtia de schi pentru 

începători „Șoimul II” din orașul Gura Humorului, județul Suceava 

47 31.05.2021 

privind aprobarea utilizării domeniului public al Orașului Gura 

Humorului (pe partea dreaptă a străzii Mănăstirea Humorului, de la 

imobilul cu nr.134 până la limita administrativ-teritorială cu UAT 

Mănăstirea Humorului), în vederea implementării proiectului 

“Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în Comuna 

Mănăstirea Humorului, județul Suceava” 

48 31.05.2021 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 3(trei) 

parcele de teren în suprafață de 204 m.p., 24 m.p și 10 m.p.,  la domeniul 

privat al Oraşului  Gura Humorului, judeţul Suceava 

49 31.05.2021 
privind aprobarea plății contribuției proprii, reprezentând cotizația 

aferentă 

  Orașului Gura Humorului, în scopul implementării Strategiei de 

Dezvoltare Locală GAL Confluențe Nordice 

50 31.05.2021 

privind decontarea navetei cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Orașul Gura Humorului, 

  din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 

localitatea de reşedinţă, pentru luna aprilie  2021 

51 31.05.2021 

privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și 

Canalizare Suceava să  declanșeze procedura  de selecție a membrilor 

Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform 

prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 

52 31.05.2021 

privind aprobarea Documentației tehnico - economice (faza Studiu de 

Fezabilitate) actualizată, a Devizului General actualizat și a 

Indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru infrastructura 

rutieră, infrastructura velo, infrastructura pietonală și parcări din cadrul 

proiectului cu titlul “Creșterea mobilitații urbane și reducerea emisiilor 

de GES în orașul Gura Humorului, prin introducerea transportului 

public local de călători și crearea infrastructurii necesare pentru operare, 

crearea infrastructurii velo și pietonale și modernizarea rețelei stradale 

deservite de transportul local în comun” 

53 31.05.2022 

privind aprobarea Documentației tehnico - economice (faza Studiu de 

Fezabilitate) actualizată, a Devizului General actualizat și a 

Indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru infrastructura 

rutieră, infrastructura velo, infrastructura pietonală și parcări din cadrul 

proiectului cu titlul “Creșterea mobilitații urbane și reducerea emisiilor 

de GES în orașul Gura Humorului, prin introducerea transportului 

public local de călători și crearea infrastructurii necesare pentru operare, 

crearea infrastructurii velo și pietonale și modernizarea rețelei stradale 

deservite de transportul local în comun” 

54 17.06.2021 

pentru aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local al 

orașului Gura Humorului nr.22 din 17.03.2021 privind aprobarea 

modificării articolelor 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local la orașului 

Gura Humorului nr. 21 din 01.03.2021 privind aprobarea Documentației 

tehnico - economice (faza SF Mixt) actualizată, a Devizului General 

actualizat și a Indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru 

proiectul cu titlul “Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Gura 

Humorului, Județul Suceava – Componenta socio-culturală – Realizare 

Centru Cultural Multifuncțional” 



55 25.06.2021 

privind aprobarea Documentației tehnico - economice (faza Studiu de 

Fezabilitate), a Devizului General și a Indicatorilor tehnico – economici 

pentru realizarea și modernizarea unui număr de 34 de stații de transport 

public, complementar proiectului "Creșterea mobilității urbane și 

reducerea emisiilor de GES în orașul Gura Humorului, prin introducerea 

transportului public local de călători prin crearea infrastructurii necesare 

pentru operare, crearea infrastructurii velo și pietonale și modernizarea 

rețelei stradale deservite de transportul local în comun” 

56 25.06.2021 

privind aprobarea modificării articolului 2 din Hotărârea Consiliului 

Local al Orașului Gura Humorului nr.72 din 06.11.2020 privind 

aprobarea proiectului cu titlul  “Consolidarea capacităţii unităților de 

învățământ de stat din Orașul Gura Humorului, în vederea gestionării 

situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, a devizului 

general, a indicatorilor tehnico – economici,  a cheltuielilor aferente 

proiectului și depunerea acestuia, în vederea obținerii finanțării în 

cadrul POIM, Axa prioritară 9: Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 – 

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod 

apel: POIM/881/9/1/ Consolidarea capacității unităților de învățământ 

de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

SARS-COV-2 

57 25.06.2021 

privind aprobarea asocierii Orașului Gura Humorului, prin Consiliul 

Local al orașului Gura Humorului cu S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru 

extinderea rețelei de distribuție în vederea  alimentării cu energie 

electrică a locuințelor din str.Ciprian Porumbescu, nr.26, Gura 

Humorului, cu respectarea prevederilor Protocolului de colaborare 

nr.7057/07.08.2020 și nr.137/10.08.2020, încheiat între Orașul Gura 

Humorului și S.C. HUMORFOREST S.A 

58 25.06.2021 

privind aprobarea încheierii Contractului de cofinanțare între Orașul 

Gura Humorului, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului cu 

S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru extinderea rețelei de distribuție în 

vederea  alimentării cu energie electrică a locuințelor din str.Ciprian 

Porumbescu, nr.26, Gura Humorului, cu respectarea prevederilor 

Protocolului de colaborare nr.7057/07.08.2020 și nr.137/10.08.2020, 

încheiat între Orașul Gura Humorului și S.C. HUMORFOREST S.A 

59 25.06.2021 

privind aprobarea încheierii între Orașul Gura Humorului, prin 

Consiliul Local al orașului Gura Humorului cu S.C.HUMORFOREST 

S.A a Angajamentului privind asumarea integrală, de către S.C. 

HUMORFOREST S.A, a obligațiilor financiare ce decurg în urma 

încheierii Contractului de cofinanțare între Orașul Gura Humorului, prin 

Consiliul Local al orașului Gura Humorului cu S.C. DELGAZ GRID 

S.A., pentru extinderea rețelei de distribuție, în vederea  alimentării cu 

energie electrică a locuințelor din str.Ciprian Porumbescu, nr.26, Gura 

Humorului, respectiv 41,33% din valoarea estimată a lucrărilor 

(1.393.605,41 fără TVA) 

60 25.06.2021 

privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru inițierea unui 

parteneriat public-privat, în vederea reabilitării și administrării bazei 

sportive, respectiv terenuri de sport din cadrul Complexului de 

Agrement ,,Ariniș” Gura Humorului, bunuri  care aparțin domeniului 

public al Orașului Gura Humorului, județul Suceava 

61 25.06.2021 
pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Gura 

Humorului nr.3 din 19.01.2021 privind acordul schimbării temporare a 



destinației spațiilor de la parterul ,,Casei de Cultură a orașului Gura 

Humorului”, proprietate a Orașului Gura Humorului, situată pe strada 

Sf.Gavril, nr.12, în vederea desfășurării activității unui Centru de 

vaccinare comunitar împotriva COVID-19 și revenirea la situația 

anterioară 

62 25.06.2021 

privind decontarea navetei cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Orașul Gura Humorului, 

  din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 

localitatea de reşedinţă, pentru luna mai  2021 

63 25.06.2021 

privind aprobarea bugetului și programului, în vederea organizării și 

desfășurării Festivalului Internațional de Grafică Satirică și Literatură 

Umoristică „Umor la … Gura Humorului” ediția XXXI, în perioada 30 

iulie – 1 august 2021 

64 25.06.2021 

privind acordul de principiu, în vederea închirierii unei suprafețe de 

teren pentru realizarea unei investiții în domeniului activităților de 

agrement, respectiv a celei mai lungi tiroliene din Europa de Est 

65 08.07.2021 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 24.07.2021, 

privind aprobarea înființării a S.C. ,,ECOBUCOVELO”S.A. și a 

Hotărârii Consiliului Local nr. 35 din 29.04.2021, privind aprobarea 

nominalizării Consiliului de Administrație și al auditorului financiar al 

S.C. ,,ECOBUCOVELO”S.A. 

66 30.07.2021 
privind aprobarea Organigramei şi a  Statului de funcţii pentru Spitalul 

Orăşenesc  Gura Humorului, valabile începând cu data de 01.08.2021 

67 30.07.2021 

privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului oraşului  Gura Humorului şi ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local subordonate, fără personalitate 

juridică 

68 30.07.2021 

privind aprobarea prelungirii termenului de preluare de către Orașul 

Gura Humorului de la S.C. Diasil Service S.R.L. a Depozitului temporar 

de stocare a deșeurilor nepericuloase Gura Humorului, situat în Lunca 

Boilor și aprobarea încheierii Actului adițional nr.10 la Contractul 

nr.1582/28.02.2011 de concesionare al Serviciului Public de 

Salubrizare 

69 30.07.2021 

privind aprobarea dezmembrării bunului imobil, în suprafață de 19954 

m.p., având numărul cadastral 44595 din CF 44595, proprietatea privată 

a Orașului Gura Humorului, județul Suceava, în patru corpuri de 

proprietate 

70 30.07.2021 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 5(cinci) 

parcele de teren în suprafață de 47 m.p., 374 m.p, 129 m.p., 6 m.p. și 

255 m.p. la domeniul privat al Oraşului  Gura Humorului, judeţul 

Suceava 

71 30.07.2021 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței totale de 

444 m.p., compusă din două parcele, una de 300 m.p. și una de 144 m.p., 

teren aparținând domeniului public al Orașului Gura Humorului, pentru 

realizarea unei tiroliene 

72 30.07.2021 

privind aprobarea studiului de oportunitate, în vederea concesionării 

prin licitație publică a unei parcele în suprafață de 3975 m.p., aparținând 

domeniului privat al orașului Gura Humorului, parte din pf 1426/2 din 

CF 30823 UAT Gura Humorului, situată în intravilan, str.Gârla Morii, 

fn, pentru amenajarea unui Complex de agrement 

73 30.07.2021 

privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al 

Orașului Gura Humorului, pentru lunile august, septembrie  și 

octombrie 2021 



74 30.07.2021 

privind decontarea navetei cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Orașul Gura Humorului, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă 

şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna iunie  

2021 

75 30.07.2021 

privind aprobarea modificării și completării art.2 al Hotărârii 

Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr.65 din 08.07.2021 

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului nr. 51 din 24.07.2020, privind 

aprobarea înființării S.C. ECOBUCOVELO S.A. și a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 35 din 29.04.2021, privind aprobarea 

nominalizării Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar al 

S.C. ECOBUCOVELO S.A. 

76 10.09.2021 

DE APROBARE A  CERERII DE FINANȚARE ȘI A 

CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTUL: “Investiții în 

infrastructura educațională din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 Gura 

Humorului”, cod SMIS 124171 AXA PRIORITARĂ 10:  Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale PRIORITATEA DE INVESTIŢII 10.1: 

Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare OBIECTIVUL 

SPECIFIC 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației 

timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului  Apel de proiecte: dedicat 

învățământului obligatoriu NUI NE/SV/10/2017/10/10.1b/7regiuni 

/1073/09-07-2018 

77 10.09.2021 

privind aprobarea asocierii dintre Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă ”Bucovina” al Județului Suceava, Județul Suceava prin 

Consiliul Județean Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, 

Municipiul Vatra Dornei, Orașul Gura Humorului, Municipiul Rădăuți, 

Comuna Fântâna Mare și Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași în 

vederea realizării proiectului ”Amplasare panouri de afișaj tip led pentru 

informarea populației prin mesaje RO-ALERT” 

78 10.09.2021 

privind valorificarea pentru „Nevoi Locale” si vânzarea prin licitație 

publică a unei cantități  de   masă lemnoasă la „Drum Auto”, din Pădurea 

Orașului Gura Humorului 

79 22.09.2021 

privind aprobarea Devizului General actualizat, a cheltuielilor eligibile 

actualizate și a cheltuielilor neeligibile actualizate necesare realizării 

obiectivului de investiții „Realizarea și Dotarea Grădiniței cu 3 grupe și 

program normal, str. Voroneț,  Oraș  Gura Humorului, jud. Suceava”. 

80 22.09.2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați aferenți 

obiectivului de investiții având ca obiect „Realizarea și Dotarea 

Grădiniței cu 3 grupe și program normal, str.Voroneț, Oraș Gura 

Humorului, jud.Suceava”. 

81 22.09.2021 

privind aprobarea Devizului General reactualizat, a cheltuielilor 

eligibile reactualizate și a cheltuielilor neeligibile reactualizate, 

necesare realizării proiectului cu titlul ,,Realizarea și dotarea Grădiniței 

cu program prelungit, strada Oborului, Orașul Gura Humorului, județul 

Suceava”. 

82 22.09.2021 

privind aprobarea reactualizarea Indicatorilor tehnico – economici 

pentru proiectul cu titlul ,,Realizarea și dotarea Grădiniței cu program 

prelungit, strada Oborului, Orașul Gura Humorului, județul Suceava”. 

83 27.09.2021 
privind propunerea de schimbare a destinației imobilelor (construcții) 

propuse pentru demolare (corpul C2, centrala termică, grupuri sanitare)-



CF nr.43582, care fac parte din baza materială a Școlii Gimnaziale Nr.1 

Gura Humorului, proprietate publică a Orașului Gura Humorului, 

județul Suceava, pentru proiectul cu titlul “Investiții în infrastructura 

educațională din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Gura Humorului” 

84 27.09.2021 

privind aprobarea Devizului General reactualizat și a Indicatorilor 

tehnico - economici reactualizați pentru proiectul cu titlul “Investiții în 

infrastructura educațională din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Gura 

Humorului”. 

85 29.09.2021 
privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului 

Gura Humorului  pentru trimestrul al III-lea, anul 2021. 

86 29.09.2021 

privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, 

locurile de odihnă, grădinile de cartier, terenurile de sport aflate în 

administrarea Orașului Gura Humorului.” 

87 29.09.2021 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 

11(unsprezece) parcele de teren, în suprafață de 300 m.p. (patru 

parcele), 248 m.p. (două parcele), 17 m.p., 220 m.p., 191 m.p., 260 m.p. 

și 450 m.p, la domeniul privat al Oraşului  Gura Humorului, judeţul 

Suceava. 

88 29.09.2021 

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 

3975 m.p., aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, 

situată pe strada Gârla Morii, fn., în vederea realizării unui Complex de 

agrement ( SPA & BEER). 

89 29.09.2021 

privind acordul de principiu, în vederea efectuării unui schimb de teren 

între Orașul Gura Humorului și S.C. CASA DE BUCOVINA – CLUB 

DE MUNTE S.A., în vederea amenajării unui sens giratoriu la 

intersecția străzilor Primăverii și Gârla Morii. 

90 29.09.2021 

privind aprobarea intenției vânzării, cu respectarea dreptului de 

preempţiune, a suprafeței totale de 195 m.p., situată pe str. Mihai 

Eminescu, nr.2 Bis, aparținând domeniului privat al Orașului Gura 

Humorului, aferentă construcției proprietate personală. 

91 29.09.2021 

privind aprobarea P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local 

aferent – pentru lucrarea „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN 

ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE, ÎN VEDEREA REALIZĂRII 

UNUI COMPLEX TURISTIC ÎN ORAȘUL GURA HUMORULUI ”, 

teren în suprafață de 8827 m.p., situat în Orașul Gura Humorului, strada 

Wurzburg, fn, Zona ,,La cameră”, județul Suceava, identic cu p.f. 44158 

din CF 44158 Gura Humorului – beneficiar  Jucan Cristian. 

92 29.09.2021 

privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Orașul Gura 

Humorului și Manoliu Firuța, Manoliu Daniela și Manoliu Daniel-

Constantin, în vederea regularizării torenților din zona de vest a 

Orașului Gura Humorului. 

93 29.09.2021 

privind acordul de principiu pentru cumpărarea de către Orașul Gura 

Humorului  a unor suprafețe de teren, în zona străzii Ciprian 

Porumbescu, la intersecția cu DJ 177-Voroneț, în vederea amenajării 

unor trotuare și pistă pentru biciclete. 

94 29.09.2021 
privind aprobarea Programului unitar de acțiune de combatere a 

vectorilor  în Orașul Gura Humorului, județul Suceava. 

95 29.09.2021 

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și personalului 

didactic auxiliar din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, 

Grădinița cu Program Normal ,,Lumea Copilăriei” din Orașul Gura 

Humorului, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul 

de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna iulie  2021. 

96 29.09.2021 
privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și personalului 

didactic auxiliar din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, 



Colegiul ,,Alexandru cel Bun” din Orașul Gura Humorului, din 

localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în 

localitatea de reşedinţă, pentru lunile iulie și august 2021. 

97 29.09.2021 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al orașului 

Gura Humorului în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat și particular din Oraşul Gura 

Humorului, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2021 – 2022. 

98 29.09.2021 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al orașului 

Gura Humorului în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității 

(C.E.A.C.) ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și 

particular din Oraşul Gura Humorului, judeţul Suceava,  pentru anul 

școlar 2021 – 2022. 

99 29.09.2021 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Reabilitare termică Școala 

Gimnazială Petru Comarnescu, Orașul Gura Humorului, județul 

Suceava”,  a documentației tehnico - economice (faza DALI), a 

Devizului General și a Indicatorilor tehnico – economici. 

100 29.09.2021 

privind aprobarea proiectului cu titlul „Reabilitare termica Colegiul 

"Alexandru cel Bun" - Corpul A, Orașul Gura Humorului, județul 

Suceava”,  a documentației tehnico - economice (faza DALI), a 

Devizului General și a Indicatorilor tehnico – economici. 

101 29.09.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul: ”Construire pod peste 

râul Humor pentru fluidizarea traficului din orașul Gura Humorului, 

județul Suceava”, precum și a devizului general estimativ aferent. 

102 29.09.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul: ”Amenajare intersectii în 

Orașul Gura Humorului pentru fluidizarea traficului aferent drumului 

național DN17 și străzi locale în localitatea Voroneț, județul Suceava”, 

precum și a devizului general estimativ aferent. 

103 12.10.2021 

privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza PROIECT 

TEHNIC) pentru obiectivul de investiții cu titlul ”Reabilitare termică 

Colegiul Alexandru cel Bun - corp A, Orașul Gura Humorului, județul 

Suceava”. 

104 12.10.2021 

privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza Proiect 

Tehnic) pentru obiectivul de investiție cu titlul ”Reabilitare termică 

Școala Gimnazială Petru Comarnescu, Orașul Gura Humorului, județul 

Suceava”. 

105 12.10.2021 

privind aprobarea Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico 

– economici actualizați, ca urmare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 

pentru proiectul cu titlul “Extinderea, reabilitarea și dotarea 

infrastructurii  medicale existente în vederea relocării ambulatoriului 

integrat al spitalului orășenesc Gura Humorului”, cod SMIS 126345. 

106 12.10.2021 

privind aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului 

Local al Orașului Gura Humorului nr. 168 din 27.11.2019 de aprobare 

a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de 

investiție cu titlul “Extinderea, reabilitarea și dotarea infrastructurii  

medicale existente în vederea relocării ambulatoriului integrat al 

spitalului orășenesc Gura Humorului”, cod SMIS 126345. 

107 12.10.2021 

privind aprobarea Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico 

– economici actualizați, ca urmare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 

pentru proiectul cu titlul “Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Gura 

Humorului, Județul Suceava – Componenta socio-culturală”, Cod SMIS 

125200. 

108 12.10.2021 

privind aprobarea Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico 

– economici actualizați, ca urmare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 

pentru proiectul cu titlul “Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Gura 



Humorului, Județul Suceava – Componenta de infrastructură rutieră”, 

Cod SMIS 125200. 

109 12.10.2021 

privind aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului 

Local al Orașului Gura Humorului nr. 102 din 25.07.2019 de aprobare 

a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de 

investiție cu titlul “Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Gura 

Humorului, Județul Suceava”, cod SMIS 125200. 

110 12.10.2021 

privind aprobarea Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico 

– economici actualizați, ca urmare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 

pentru infrastructura rutieră, infrastructura velo, infrastructura pietonală 

și parcări din cadrul proiectul cu titlul “Creșterea mobilitații urbane și 

reducerea emisiilor de GES în orașul Gura Humorului, prin introducerea 

transportului public local de călători și crearea infrastructurii necesare 

pentru operare, crearea infrastructurii velo și pietonale și modernizarea 

rețelei stradale deservite de transportul local in comun”, Cod SMIS 

123494. 

111 12.10.2021 

privind aprobarea Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico 

– economici actualizați, ca urmare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 

pentru construire depou, clădire administrativă+autogară din cadrul 

proiectul cu titlul “Creșterea mobilitații urbane și reducerea emisiilor de 

GES în orașul Gura Humorului, prin introducerea transportului public 

local de călători și crearea infrastructurii necesare pentru operare, 

crearea infrastructurii velo și pietonale și modernizarea rețelei stradale 

deservite de transportul local in comun”, Cod SMIS 123494. 

112 12.10.2021 

privind aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului 

Local al orașului Gura Humorului nr. 59 din 19.04.2019 de aprobare a 

Proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de 

investiție cu titlul “Creșterea mobilitații urbane și reducerea emisiilor 

de GES în orașul Gura Humorului, prin introducerea transportului 

public local de călători și crearea infrastructurii necesare pentru operare, 

crearea infrastructurii velo și pietonale și modernizarea rețelei stradale 

deservite de transportul local in comun”, cod SMIS 123494. 

113 12.10.2021 

privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Contractului-cadru  pentru 

achiziția publică de proiectare, asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuție de lucrări aferente Obiectivului 

„Modernizarea, operarea și administrarea terenurilor de sport din 

Complexul de Agrement ,,Ariniș” Gura Humorului, printr-un 

parteneriat public – privat”, bunuri  care aparțin domeniului public al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava 

114 12.10.2021 

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Orașul Gura 

Humorului, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului, Societatea 

de Cruce Roșie – Filiala Suceava, Asociația Umanitară ,,Jeni 

Mandachi” și Spitalul Orășenesc Gura Humorului, în vederea realizării 

unei Secții COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc Gura Humorului 

115 29.10.2021 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 5(cinci) 

parcele de teren, în suprafață de 260 m.p. (două parcele), 129 m.p., 300 

m.p., 942 m.p., la domeniul privat al Oraşului Gura Humorului, judeţul 

Suceava. 

116 29.10.2021 

privind dezmembrarea bunului imobil, având numărul cadastral 43717,  

proprietatea privată a Orașului Gura Humorului, județul Suceava, în trei 

corpuri de proprietate. 

117 29.10.2021 

privind aprobarea  cumpărării de către Orașul Gura Humorului, de la 

S.C. GRAVOR S.R.L. Gura Humorului, a terenului în suprafață totală 

de 1208 m.p., situat în intravilanul orașului Gura Humorului, la locul 



numit Gherșoaia, în vederea extinderii Cimitirului Ortodox ,,Cetatea” 

Gura Humorului, județul Suceava. 

118 29.10.2021 

privind valorificarea pentru „Nevoi Locale”, vânzarea către populație a 

„Lemnului de Foc” din pădurea Orașului Gura Humorului și vânzarea 

prin negociere directă, a unei cantități de masă lemnoasă  „Pe Picior”, 

din pășunea împădurită a Orașului Gura Humorului, județul Suceava. 

119 29.10.2021 

privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al Orașului 

Gura Humorului, pentru lunile noiembrie - decembrie 2021 și ianuarie 

2022. 

120 29.10.2021 

privind decontarea navetei cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Orașul Gura Humorului, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă 

şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna 

septembrie 2021. 

121 29.10.2021 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Gura 

Humorului în comisiile de evaluare a probei de interviu, la concursul 

organizat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar din orașul Gura Humorului. 

122 29.10.2021 

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului 

Gura Humorului nr. 97 din 29.09.2021 privind nominalizarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al orașului Gura Humorului în 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat și particular din Oraşul Gura Humorului, judeţul Suceava,  

pentru anul școlar 2021 – 2022. 

123 10.11.2021 

privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, 

proprietatea Orașului Gura Humorului, către Grădinița cu Program 

Prelungit ,,Căsuța Piticilor” Gura Humorului. 

124 26.11.2021 
privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului 

Gura Humorului  pentru trimestrul al IV-lea, anul 2021. 

125 26.11.2021 

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului oraşului  Gura Humorului şi al instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes local subordonate, fără personalitate juridică. 

126 26.11.2021 

privind aprobarea modificării și completării Anexelor nr.2 și nr.3 ale 

Hotărârii Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr.66 din 

30.07.2021 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

pentru Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, valabile începând cu data 

de 01.08.2021. 

127 26.11.2021 

privind aprobarea tarifului de depozitare pe Platforma de depozitare a 

gunoiului de grajd, situată pe domeniul public al Orașului Gura 

Humorului, județul Suceava. 

128 26.11.2021 

privind atestarea apartenenței unor bunuri immobile, respectiv a 3(trei) 

parcele de teren în suprafață de 195 m.p., 12 m.p. și 65 m.p.,  la 

domeniul privat al Oraşului  Gura Humorului, judeţul Suceava. 

129 26.11.2021 

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și personalului 

didactic auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de 

stat din Orașul Gura Humorului, din localitatea de reşedinţă la locul de 

muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna 

octombrie  2021. Inițiator – Primarul orașului Gura Humorului. 

130 14.12.2021 
privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2022, în Orașul Gura Humorului, județul Suceava. 

131 14.12.2021 
privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului 

Gura Humorului  pentru trimestrul al IV-lea, anul 2021. 

132 14.12.2021 
privind aprobarea modificării Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local 

al orașului Gura Humorului nr.46 din 31.05.2021 pentru aprobarea 



modificării și completării Anexelor nr.1 și nr.4 ale Hotărârii Consiliului 

Local al Orașului Gura Humorului nr.152 din 21.12.2018 privind  

aprobarea tarifelor din cadrul Complexului de Agrement ”Ariniș”, 

Pârtia de schi “Șoimul I” și Pârtia de schi pentru începători „Șoimul 

II” din orașul Gura Humorului, județul Suceava 

133 14.12.2021 

privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale 

investițiilor  realizate prin intermediul proiectelor O.A.Z.A. și 

T.U.R.I.S.T. parc ,,Ariniș”, oraș Gura Humorului, județul Suceava. 

134 14.12.2021 

privind aprobarea Regulamentului privind procedura de închiriere a 

bunurilor imobile din domeniul public sau privat al Orașului Gura 

Humorului, județul Suceava. 

135 14.12.2021 
privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al 

Oraşului  Gura Humorului, judeţul Suceava. 

136 14.12.2021 

privind dezmembrarea bunului imobil, având numărul cadastral 33281,  

proprietatea privată a Orașului Gura Humorului, județul Suceava, în 

două corpuri de proprietate. 

137 14.12.2021 

privind aprobarea intenției vânzării, cu respectarea dreptului de 

preempţiune, a suprafeței totale de 18 m.p., situată pe B-dul Bucovinei, 

nr.28 Bis, aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, 

aferentă construcției proprietate personală. 

138 14.12.2021 

privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea concesionării 

prin licitație publică a suprafeței de 1300 m.p., identică cu p.f.44146 din 

CF 44146, aparținând domeniului privat al orașului Gura Humorului, 

situată în intravilan, str.Moldovei, fn, în vederea realizării unei parcări, 

spațiu de depozitare și împrejmuire. 

139 14.12.2021 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Gura 

Humorului în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului general al Orașului Gura Humorului, pentru 

activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021. 

140 14.12.2021 

privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice și personalului 

didactic auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de 

stat din Orașul Gura Humorului, din localitatea de reşedinţă la locul de 

muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna 

noiembrie  2021. 

141 22.12.2021 
privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului 

Gura Humorului  pentru trimestrul al IV-lea, anul 2021. 

142 22.12.2021 

privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare 

separată, transport separat și depozitarea deșeurilor municipale, inclusiv 

fracții colectate separat, de pe raza Orașului Gura Humorului și 

aprobarea încheierii Actului adiţional nr.11 la Contractul 

nr.1582/28.02.2011 de concesionare al serviciului public de salubrizare. 

143 22.12.2021 

privind  instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice 

din  Orașul Gura Humorului, județul Suceava și instituirea taxei speciale 

de salubrizare pentru agenții economici care își desfășoară activitatea pe 

raza Orașului Gura Humorului, județul Suceava și nu au încheiat 

contract cu operatorul de salubrizare. 

            

 


