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Nr.  

Dispo. 

Data emiterii 

dispoziției 
Conținutul pe scurt al dispoziției 

1 13.01.2022 

privind aprobarea Documentației tehnico - economice (faza SF Mixt) 

revizuită, a Devizului General revizuit și a Indicatorilor tehnico – 

economici revizuiți pentru proiectul cu titlul “Îmbunătățirea calității 

vieții în Orașul Gura Humorului, Județul Suceava – Componenta 

socio-culturală – Realizare Centru Cultural Multifuncțional” 

2 13.01.2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici consolidați și a 

devizului general consolidat, în urma finalizării evaluării 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”, 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. 

3 31.01.2022 

pentru validarea Dispoziției Primarului orașului Gura Humorului nr.1 

din 03.01.2022  privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare 

din excedentul bugetului local pe anul 2021 al Orașului Gura 

Humorului, județul Suceava.  

4 31.01.2022 

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.  

5 31.01.2022 

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului oraşului  Gura Humorului şi al instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes local subordonate, fara personalitate juridica.  

6 31.01.2022 

privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de 

conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidenta a Persoanelor Gura Humorului  de catre d-nul 

Sinocicu Gheorghiță Vasia.  

7 31.01.2022 

privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particular de pe raza Orașului Gura 

Humorului, pentru anul școlar 2022–2023.  

 



8 31.01.2022 

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 2022.   

9 31.01.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respective a 

14(paisprezece) parcele de teren la domeniul privat al Oraşului  Gura 

Humorului, judeţul Suceava.  

10 31.01.2022 

privind aprobarea vânzării unei suprafețe de 195 m.p.teren, 

aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, situată pe 

str.Mihai Eminescu, nr.2 Bis,  aferentă construcției proprietate 

personală, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru domnul 

Cadariu Daniel – Constantin.  

11 31.01.2022 

privind aprobarea vânzării directe către domnul Vacari Constantin a 

unei suprafețe de 300 m.p.teren, aparținând domeniului privat al 

Orașului Gura Humorului, situată pe str.Oborului, nr.160 Bis, identică 

cu p.f. 44636 din CF 44636 Gura Humorului, aferentă construcției 

proprietate personală.  

12 31.01.2022 

privind aprobarea vânzării directe către doamna Plai Maria-Mirela a 

unei suprafețe de 300 m.p.teren, aparținând domeniului privat al 

Orașului Gura Humorului, situată pe str.Vlad Țepeș, fn, identică cu 

p.f. 44603 din CF 44603 Gura Humorului, aferentă construcției 

proprietate personală.  

13 31.01.2022 

privind aprobarea intenției vânzării, cu respectarea dreptului de 

preempţiune, a suprafeței totale de 820 m.p., teren concesionat, situat 

pe str. Moldovei, nr.42, aparținând domeniului privat al Orașului 

Gura Humorului, aferentă construcției proprietate personală.  

14 31.01.2022 

privind aprobarea intenției vânzării, cu respectarea dreptului de 

preempţiune, a suprafeței totale de 1767 m.p., teren concesionat, 

situat pe str. Mănăstirea Humorului, nr.162 C, aparținând domeniului 

privat al Orașului Gura Humorului, aferentă construcției proprietate 

personală.  

15 31.01.2022 

prin care se ia act de demisia consilierului local, DUPRII GELU - 

VIOREL, constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului și  declararea ca fiind vacant a locului ocupat 

de acesta în Consiliul Local al orașului Gura Humorului, județul 

Suceava.  

16 31.01.2022 

privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al 

Orașului Gura Humorului, pentru lunile februarie, martie și aprilie 

2022.  

17 31.01.2022 

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 

decembrie 2021.  

18 31.01.2022 

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare nerambursabile 

pentru proiectul ,,EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării competențelor 

sec.XXI prin educație non-formală și activități outdoor”, Cod 

proiect:153755, care este depus în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, 

Prioritatea de investiție 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului 

școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul 

preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 

învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în 

educație și formare, apel de proiecte AP6/Pl 10.i/OS 6.3 & OS 6.6 – 



Educație nonformală în sistem outdoor, de către Colegiul ,,Alexandru 

cel Bun” Gura Humorului, în parteneriat cu alte două unități de 

învățământ preuniversitar de stat, respectiv Colegiul Tehnic ,,Petru 

Mușat” Suceava ( lider parteneriat) și Colegiul Economic ,,Dimitrie 

Cantemir” Suceava (Partener 2).  

19 31.01.2022 

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la Contractul 

nr.11866 din 16.12.2020, pentru realizarea lucrărilor aferente 

investiției ,,Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea 

Voroneț, aparținătoare Orașului Gura Humorului, județul Suceava.” 

Inițiator – Primarul orașului Gura Humorului. 

20 14.02.2022 
privind aprobarea bugetului local al Orașului Gura Humorului, 

județul Suceava, pentru anul 2022.  

21 14.02.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 5 

(cinci) parcele de teren, la domeniului privat al Oraşului Gura 

Humorului, judeţul Suceava.  

22 14.02.2022 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului 

Gura Humorului, in comisiile de evaluare a probei de interviu, la 

concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de director si 

director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar aflate pe 

raza U.A.T. Gura Humorului, judetul Suceava.  

23 25.02.2022 

privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava, pentru trimestrul I al 

anului 2022.  

24 25.02.2022 

privind alocarea unei sume, în vederea încheierii unor contracte de 

prestări servicii juridice și de executare silită pentru anul 2022,  

pentru buna desfășurare a activității din cadrul Primăriei orașului 

Gura Humorului, județul Suceava.  

25 25.02.2022 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de 

teren, cu destinația de pajiști permanente, aparținând domeniului 

privat al Orașului Gura Humorului, județul Suceava.  

26 25.02.2022 

privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Contractului-cadru 

revizuite pentru achiziția publică de „Selecție partener privat pentru 

constituirea unui parteneriat public – privat în vederea reabilitării și 

administrării terenurilor de sport din Complexul de Agrement 

,,Ariniș”, Gura Humorului”.  

27 25.02.2022 

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de 

gestiune a serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini pentru 

delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum și a 

Contractului-cadru de delegare a serviciului de întreținere și reparații 

a sistemului de iluminat public în Orașul Gura Humorului, județul 

Suceava.  

28 25.02.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 6 

(șase) parcele de teren, la domeniul privat al Oraşului  Gura 

Humorului, judeţul Suceava.  

29 25.02.2022 

privind dezmembrarea bunului imobil, având numărul cadastral 

44566,  proprietatea privată a  Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava, în trei corpuri de proprietate.  

30 25.02.2022 

privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea concesionării 

fără licitație publică către S.C. BUCOVINA TRAVEL & EVENTS 

S.R.L., a suprafeței de 950 m.p. teren, identică cu p.f.43435 din CF 

43435, aparținând domeniului privat al orașului Gura Humorului, 

situată în intravilan, str.Voroneț, fn, în vederea extinderii 

construcţiilor proprietate și a realizării unor consolidări versant și 

drenuri pentru evitarea alunecărilor de teren.  



31 25.02.2022 

privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea concesionării 

fără licitație publică către Belei Elena, Belei Ghiorghi, Ciucuriță 

Georgeta-Anișoara și Catargiu Cristina -Ionela, a suprafeței de 420 

m.p. teren, identică cu p.f.44524 din CF 44524, aparținând 

domeniului privat al orașului Gura Humorului, situată în intravilan, 

str.Voroneț, nr.235, în vederea extinderii construcţiilor proprietate și 

întregirii proprietății.  

32 25.02.2022 

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 

ianuarie 2022.  

33 08.03.2022 

privind aprobarea cazării refugiaților care provin din zona conflictului 

armat din Ucraina, în Internatul din cadrul Colegiului ,,Alexandru cel 

Bun” Gura Humorului, județul Suceava. 

34 08.03.2022 

privind rectificarea nr.2 a Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava și constituirea fondului de 

rezervă a Orașului Gura Humorului cu suma de 398.000 lei, referitor 

la învățământ preuniversitar particular, pentru trimestrul I al anului 

2022.  

35 22.03.2022 

pentru modificarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al 

orașului Gura Humorului nr.25 din 25.02.2022, privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de teren cu 

destinația  de pajiști permanente aparținând domeniului privat al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava  

36 30.03.2022 

privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza Proiect 

Tehnic) pentru obiectivul de investiție cu titlul “REALIZAREA ȘI 

MODERNIZAREA UNUI NUMĂR DE 34 DE STAȚII DE 

TRANSPORT PUBLIC, COMPLEMENTAR PROIECTULUI 

“CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE SI REDUCEREA 

EMISIILOR DE GES IN ORAȘUL GURA HUMORULUI, PRIN 

INTRODUCEREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE 

CALATORI PRIN CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE 

PENTRU OPERARE CREAREA INFRASTRUCTURII VELO SI 

PIETONALE SI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE 

DESERVITE DE TRANSPORTUL LOCAL IN COMUN”.  

37 30.03.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 

9(nouă) parcele de teren, la domeniul privat al Oraşului Gura 

Humorului, judeţul Suceava.  

38 30.03.2022 

privind aprobarea intenției vânzării, cu respectarea dreptului de 

preempţiune, a suprafeței totale de 600 m.p., teren concesionat, situat 

pe str.Moldovei, nr.56, aparținând domeniului privat al Orașului Gura 

Humorului, identic cu p.f. 39472 din CF 39472, aferentă construcției 

proprietate personală.  

39 30.03.2022 

privind  aprobarea tarifelor din cadrul Complexului de Agrement  

”Ariniș”, Pârtiile de schi “Șoimul I” și „Șoimul II” din orașul Gura 

Humorului, județul Suceava.  

40 30.03.2022 

privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale 

și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență la nivelul 

Orașului Gura Humorului,  pentru anul 2022.  

41 30.03.2022 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

(P.A.A.R.) în domeniul situaţiilor de urgenţă al Oraşului Gura 

Humorului pentru anul 2022.  

42 30.03.2022 privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local 



al orașului Gura Humorului nr.4 din 31.01.2022 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.  

43 30.03.2022 

privind declararea perioadei 01 aprilie – 30 aprilie 2022 ,, Luna 

curățeniei” în Orașul Gura Humorului, județul Suceava și lansarea 

concursului “GURA HUMORULUI - CEL MAI CURAT ORAȘ DIN 

BUCOVINA”.  

44 30.03.2022 

privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul: ”Extindere sistem 

centralizat de alimentare cu gaze naturale în Orașul Gura Humorului, 

județul Suceava”, precum și a Devizului General estimativ aferent.  

45 30.03.2022 

privind aprobarea Proiectului Tehnic aferent investiției cu titlul 

"Investiții în infrastructura educațională din cadrul Școlii Gimnaziale 

nr.1, Gura Humorului" Cod SMIS 124171.  

46 30.03.2022 

privind aprobarea suplimentării, în valoare 904.824,81 lei (fără 

TVA), respectiv 1.076.741,52 lei (cu TVA), inclusiv ajustările 

aferente, din bugetul local al Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava,  pentru investiția cu titlul "Extinderea, reabilitarea și dotarea 

infrastructurii medicale existente în vederea relocării ambulatoriului 

integrat al Spitalului Orășenesc Gura Humorului" Cod SMIS 126345.  

47 30.03.2022 

privind aprobarea suplimentării în valoare 1.339.293,58 (fără TVA), 

respectiv 1.593.759,36 lei (cu TVA), inclusiv ajustările aferente,  din 

bugetul local Orașului Gura Humorului, județul Suceava, pentru 

investiția cu titlul "Îmbunănătățirea calității vieții în orașul Gura 

Humorului, județul Suceava – Componenta socio-culturală” Cod 

SMIS 125200.   

48 30.03.2022 

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 2022.  

49 30.03.2022 

privind comasarea unui număr de trei parcele, cu numerele cadastrale 

43081, 43082 si 44557,  aparținând domeniului privat al Orașului 

Gura Humorului, județul Suceava.  

50 20.04.2022 

pentru aprobarea modificării art.2 a Hotărârii Consiliului Local al 

orașului Gura Humorului nr.68 din 04.11.2020 privind constituirea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din 

cadrul Consiliului Local al orașului Gura Humorului, județul 

Suceava,  respectiv a componenței Comisiei de specialitate nr.1 a 

Consiliului Local Gura Humorului - pentru programe de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public 

și privat al orașului, servicii, comerț, muncă și  agricultură 

51 20.04.2022 

pentru aprobarea modificării art.1 a Hotărârii Consiliului Local al 

orașului Gura Humorului nr.86 din 27.11.2020 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr.74 din 

06.11.2020 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local 

în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc Gura 

Humorului 

52 20.04.2022 
privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al 

Orașului Gura Humorului, pentru lunile mai, iunie și iulie 2022.  

53 20.04.2022 

privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava, pentru trimestrul al II-lea, 

al anului 2022.  



54 20.04.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 10 

(zece) parcele de teren,  la domeniul privat al Oraşului Gura 

Humorului, judeţul Suceava.  

55 20.04.2022 

privind aprobarea intenției vânzării, cu respectarea dreptului de 

preempţiune, a suprafeței de 942 m.p., teren concesionat, situat pe 

str.M.Eminescu, nr.4, aparținând domeniului privat al Orașului Gura 

Humorului, identic cu p.f. 39477 din CF 39477, aferentă construcției 

proprietate personală.  

56 20.04.2022 

privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea concesionării 

fără licitație publică, către Ghișovan Vasile-Ștefan, a suprafeței de 

450 m.p., identică cu p.f.44588 din CF 44588, aparținând domeniului 

privat al orașului Gura Humorului, situată în intravilan, Voroneț, 

nr.301, în vederea extinderii construcţiilor proprietate și întregirii 

proprietății 

57 20.04.2022 

privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea concesionării 

fără licitație publică, către Croitoriu Constantin, a suprafeței de 25 

m.p., identică cu p.f.44735 din CF 44735, aparținând domeniului 

privat al orașului Gura Humorului, situată în intravilan, Aleea 

Minerilor, bloc 16, scara B, ap.2, județul Suceava, în vederea 

extinderii balconului existent.  

58 20.04.2022 

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 

2022.  

59 20.04.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul  ”Înființare Sistem inteligent de 

transport și sistem de management al transportului urban (ITS/TIC) în 

Orașul Gura Humorului, județul Suceava”, precum și a cheltuielilor 

aferente. 

60 04.05.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice 

a ansamblului de locuințe rezidențiale A1, B1, situat în Str. Marly și 

T850, situat în Piața Republicii, Orașul Gura Humorului, județul 

Suceava”.  

61 04.05.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Creșterea eficientei energetice 

a ansamblului de locuințe rezidențiale D3, D4 si G3 situat în Str. P-ța 

Republicii, Oraș Gura Humorului, județul Suceava”.  

62 04.05.2022 

privind aprobarea ”Studiului privind realizarea unei analize 

comparative între relocare și soluția alternativă/tehnologia inovatoare 

prietenoasă cu mediul care are ca rezultat închiderea depozitului 

temporar de deșeuri municipale din Gura Humorului , judetul 

Suceava” pentru proiectul cu titlul  ”Închiderea depozitului de stocare 

temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, județul Suceava”.  

63 04.05.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Închiderea depozitului de 

stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, județul 

Suceava” și a Devizului General. 

64 04.05.2022 

privind aprobarea  Studiului de oportunitate actualizat aferent 

proiectului cu titlul  ”Extinderea, reabilitarea și dotarea infrastructurii 

medicale existente în vederea relocării Ambulatoriului  Integrat al 

Spitalului Orășenesc Gura Humorului”.    

65 04.05.2022 

privind aprobarea suplimentării în valoare de 209.640,46 lei (fără 

TVA), respectiv 249.472,15 lei (cu TVA), precum și ajustărilor 

aferente, din bugetul local al Orașului Gura Humorului, pentru 

investiția cu titlul "“CREȘTEREA MOBILITĂȚII 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”,  COD SMIS: 123494, Lot 1 

– proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție 

lucrări componenta de infrastructură rutieră.  

66 04.05.2022 

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

Local al orașului Gura Humorului nr.76 din 10.09.2021 de aprobarea 

a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente  pentru proiectul cu 

titlul ”Investiții în infrastructura educațională  din cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 1 Gura Humorului”.  

67 04.05.2022 

privind aprobarea Documentației tehnico - economice (faza Studiu de 

Fezabilitate), a Devizului General și a Indicatorilor tehnico – 

economici pentru investiția cu titlul ,,Realizare accese și parcări în 

zona de agrement spre piscină, bazine de înot și sala de sport în 

Orașul Gura Humorului, județul Suceava”.  

68 11.05.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 14 

(paisprezece) parcele de teren la domeniul privat al Oraşului Gura 

Humorului, judeţul Suceava.  

69 11.05.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Actualizarea Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Gura Humorului, Județul 

Suceava, în format GIS”, precum și a cheltuielilor aferente.  

70 11.05.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Actualizarea Planului 

Urbanistic General al Orașului Gura Humorului, Județul Suceava, în 

format GIS”, precum și a cheltuielilor aferente.  

71 11.05.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Reabilitarea moderată a 

Primăriei din Orașul Gura Humorului, județul Suceava”, precum și a 

cheltuielilor aferente 

72 25.05.2022 

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.  

73 25.05.2022 

privind aprobarea prețului de referință și vânzarea prin licitație 

publică, a unei cantități de masă lemnoasă „Pe Picior” din Pădurea 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava.  

74 25.05.2022 

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

parcele de teren, la domeniul privat al Oraşului Gura Humorului, 

judeţul Suceava.  

75 25.05.2022 

privind aprobarea vânzării unei suprafețe de 18 m.p. teren, aparținând 

domeniului privat al Orașului Gura Humorului, situată pe B-dul 

Bucovina, nr.28 bis, identică cu p.f. 40981 din CF 40981 Gura 

Humorului, aferentă construcției proprietate personală, cu respectarea 

dreptului de preempțiune pentru Brădățan Daniela-Georgeta și 

Brădățan Marian-Mihai.  

76 25.05.2022 

privind aprobarea vânzării unei suprafețe de 729 m.p. teren, 

aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, situată pe 

str. Voroneț, nr.229, identică cu p.f. 42455 din CF 42455 Gura 

Humorului, aferentă construcțiilor proprietate personală, cu 

respectarea dreptului de preempțiune pentru Jucan Georgeta și Jucan 

Florin.  

77 25.05.2022 privind dezmembrarea bunului imobil, având numărul cadastral 



44800,   proprietatea privată a Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava, în două corpuri de proprietate.  

78 25.05.2022 

privind constituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și  

auto,  asupra terenului în suprafață de 48 m.p., aparținând domeniului 

privat al Orașului Gura Humorului, situat pe str.Ștefan cel Mare, 

nr.11, identic cu p.f. 44866 din CF 44866 Gura Humorului, în 

favoarea imobilului,  identic cu p.f. 42269 din CF 42269 Gura 

Humorului, proprietatea numitei Beleca Maria.  

79 25.05.2022 

privind aprobarea premiilor ce vor fi acordate, ca urmare a evaluării 

rezultatelor Concursului “GURA HUMORULUI - CEL MAI 

CURAT ORAȘ DIN BUCOVINA”, care s-a desfășurat în perioada 

01 – 30 aprilie 2022.  

80 25.05.2022 

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 

2022.  

81 25.05.2022 

privind aprobarea deplasării, într-un schimb de experiență la 

Bruxelles - Parlamentul European, a delegației EPAS de la Colegiul 

”Alexandru cel Bun” Gura Humorului, formată din 15 ambasadori 

juniori - elevi ai colegiului și 5 ambasadori seniori - profesori 

coordonatori, în cadrul Programului – Școli ambasadori ale 

Parlamentului European.  

82 17.06.2022 

privind ocuparea temporara a suprafetei de 340,5 m.p. aflată in UA-

8F si UA-12 A, proprietatea Orasului Gura Humorului, in vederea 

realizarii proiectului „Construire Instalatie Tiroliana – Constructie 

Provizorie”, precum si defrisarea/toaletarea unor arbori necesari 

realizarii proiectului. 

83 24.06.2022 

privind aprobarea Organigramei și 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.  

84 24.06.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 7 

(șapte) parcele de teren la domeniul privat al Oraşului Gura 

Humorului, judeţul Suceava. 

85 24.06.2022 

privind aprobarea vânzării unei suprafețe de 820 m.p., teren 

concesionat,  aparținând domeniului privat al Orașului Gura 

Humorului, situată pe str.Moldovei, nr.42, identică cu p.f. 39519 din 

CF 39519 Gura Humorului, aferent construcțiilor proprietate 

personală, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru domnul 

Ciocan Marinel. 

86 24.06.2022 

privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea concesionării 

fără licitație publică, către Radu Magdalena, a suprafeței de 862 m.p., 

identică cu p.f.44859 din CF 44859, teren aparținând domeniului 

privat al orașului Gura Humorului, situat în intravilan, B-dul 

Bucovina, fn, în vederea extinderii construcţiilor proprietate și 

întregirii proprietății.  

87 24.06.2022 

privind aprobarea Contractului de parteneriat public privat în vederea 

Reabilitării și administrării terenurilor de sport din Complexul de 

Agrement ,,Ariniș”, Gura Humorului”.  

88 24.06.2022 

privind aprobarea Documentației Tehnico-Economice (faza Proiect 

Tehnic) pentru obiectivul cu titlul „Realizarea și dotarea grădiniței cu 

3 grupe și program normal, Str. Voroneț, Oraș Gura Humorului, Jud. 

Suceava”.  



89 24.06.2022 

privind aprobarea participării Orașului Gura Humorului la Programul 

de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024, Rabla plus, 

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, în 

vederea achiziționării a 3 autoturisme noi, pur electrice.  

90 24.06.2022 

privind aprobarea modificării articolelor 1 și 2 din Hotărârea 

Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr.112 din 

12.10.2021 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.  

91 24.06.2022 

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 

2022.  

92 13.07.2022 

privind aprobarea bugetului și programului, în vederea organizării și 

desfășurării Festivalului Internațional de Grafică Satirică și Literatură 

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

15 – 17 iulie  2022.  

93 13.07.2022 

privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava pentru lunile august, 

septembrie și octombrie 2022.   

94 13.07.2022 

prin care se ia act de demisia consilierului local, LEANCĂ Titus, 

constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului și  declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în 

Consiliul Local al  orașului Gura Humorului, județul Suceava.  

95 13.07.2022 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Orașul Gura 

Humorului, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului și 

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, pentru prevenirea și 

combaterea consumului de substanțe psihotrope la volan.  

96 26.07.2022 

pentru validarea Dispoziției Primarului orașului Gura Humorului 

nr.448 din 07.07.2022 privind rectificarea cheltuielilor Buget de 

venituri și cheltuieli, Trim. al III-lea, anul 2022, activitate Buget 

Local Oraș Gura Humorului, prin virări de credite.  

97 26.07.2022 

privind organizarea si functionarea Directiei de Turism Gura 

Humorului- serviciu public de interes local, fara personalitate 

juridica, in subordinea Consiliului Local al orasului Gura Humorului, 

județul Suceava 

98 26.07.2022 

privind organizarea si functionarea Directiei de Servicii Edilitare 

Gura Humorului- serviciu public de interes local, fara personalitate 

juridica, in subordinea Consiliului Local  al orasului Gura Humorului, 

județul Suceava 

99 26.07.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 10 

(zece)  parcele de teren, la domeniul privat al Oraşului Gura 

Humorului, judeţul Suceava. 

100 26.07.2022 

privind aprobarea vânzării unei suprafețe de 600 m.p., teren 

concesionat,  aparținând domeniului privat al Orașului Gura 

Humorului, situată pe str.Moldovei, nr.56, identică cu p.f. 39472 din 

CF 39472 Gura Humorului, aferentă construcției proprietate 



personală, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru doamna 

Eremia Doina - Iuliana.  

101 26.07.2022 

privind aprobarea vânzării unei suprafețe de 1767 m.p., teren 

concesionat,  aparținând domeniului privat al Orașului Gura 

Humorului, situată pe str. Mănăstirea Humorului, nr.162 C, identică 

cu p.f. 35478 din CF 35478 Gura Humorului, aferentă construcțiilor 

proprietate personală, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru 

domnul Crețu Răzvan - Mihai.  

102 26.07.2022 

privind aprobarea prețului de referință,  vânzarea către populație a  

lemnului de foc și vânzarea prin licitație publică, a unei cantități de 

masă lemnoasă, la „Drum Auto” din Pădurea Orașului Gura 

Humorului.  

103 26.07.2022 

privind acordarea mandatului special Președintelui Asociației 

Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și 

pe seama UAT  Orașului Gura Humorului, Județul Suceava, Actele 

adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului 

Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava 

104 26.07.2022 

privind aprobarea modificării și completării Anexei nr.1 si Anexei 

nr.2 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Gura Humorului 

nr.34 din 28.03.2019, respectiv aprobarea Devizului General 

actualizat  si 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 in comun”. 

105 26.07.2022 

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 

2022.  

106 26.07.2022 
privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în 

domeniul public al Oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava.   

107 26.07.2022 

privind neincluderea Parcului Central în Tema de proiectare 

,,Reamenajarea și sistematizarea zonei centrale a orașului Gura 

Humorului” 

108 24.08.2022 

pentru aprobarea modificării art.5 a Hotărârii Consiliului Local al 

orașului Gura Humorului nr.68 din 04.11.2020 privind constituirea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din 

cadrul Consiliului Local al orașului Gura Humorului, județul 

Suceava,  respectiv a componenței Comisiei de specialitate nr.4 a 

Consiliului Local Gura Humorului – pentru administrația publică, 

juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor 

109 24.08.2022 

privind atestarea apartenenței unui bun imobil, respectiv a unei 

parcele de teren în suprafață de 435 m.p., la domeniul privat al 

Oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava 

110 31.08.2022 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul 

Orăşenesc  Gura Humorului, județul Suceava, valabile începând cu 

data de 01.09.2022.  

111 31.08.2022 
privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli  al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava,  pentru anul 2022.  



112 31.08.2022 

privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, 

proprietatea publică a Orașului Gura Humorului, județul Suceava, 

către Școala Gimnazială ,,Petru Comarnescu” Gura Humorului, 

județul Suceava 

113 31.08.2022 

privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile, 

proprietatea publică a Orașului Gura Humorului, județul Suceava,  

către Colegiul ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului, județul 

Suceava. 

114 31.08.2022 

privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi 

spaţiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Orașul Gura Humorului, județul Suceava. 

115 31.08.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 

10(zece) parcele de teren, la domeniul privat al Oraşului Gura 

Humorului, judeţul Suceava.  

116 31.08.2022 

privind aprobarea prețului de referință, vânzarea către populație a   

„Lemnului de Foc” și vânzarea prin licitație publică, a unei cantități 

de masă lemnoasă, la „Drum Auto” din Canton Voroneț, Pădurea 

Orașului Gura Humorului 

117 31.08.2022 

privind aprobarea dării în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc 

Gura Humorului, județul Suceava a unei suprafețe de 435 m.p.teren, 

aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, situate în 

str. Lct.V.Marceanu, nr.24, în vederea amenajării unei parcări.  

118 31.08.2022 

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

aferent – pentru lucrarea „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, 

ANEXE PARTER, ÎMPREJMUIRE, RACORD LA UTILITĂȚI ”, 

teren situat în Orașul Gura Humorului, strada Fagului, fn, județul 

Suceava, identic cu p.f.43870 din CF 43870 Gura Humorului – 

beneficiar Hascioschi Marius.  

119 31.08.2022 

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

aferent – pentru lucrarea „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E+M 

ȘI ANEXE ”, teren situat în Orașul Gura Humorului, Voroneț, fn, 

județul Suceava, identic cu p.f.31634 din CF 31634 Gura Humorului 

– beneficiar Mereuță Silviu-Ionuț.  

120 31.08.2022 

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

aferent – pentru lucrarea „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E+M 

”, teren situat în Orașul Gura Humorului, Voroneț, fn, județul 

Suceava, identic cu p.f.754/153 și 754/154 din CF 40469 Gura 

Humorului – beneficiar Constantin Stelian.  

121 31.08.2022 

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

aferent – pentru lucrarea „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E+M 

”, teren situat în Orașul Gura Humorului, Voroneț, fn, județul 

Suceava, identic cu p.f.39076 din CF 39076  Gura Humorului și 

p.f.39077 din CF 39077 – beneficiar Grecu Maria - Petronela.  

122 31.08.2022 

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

aferent – pentru lucrarea „CONSTRUIRE CABANĂ D+P+M”, teren 

situat în Orașul Gura Humorului, str.G-ral Eremia Grigorescu, fn, 

județul Suceava, identic cu p.f.37986 din CF 37986  Gura Humorului 

– beneficiar Gabor Gabriel - Nicolae.  

123 31.08.2022 

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

aferent – pentru introducerea terenului în suprafață de 2800 m.p., 

situat în B-dul Bucovina, fn, județul Suceava identic cu p.f.655/1 din 

CF 38935  Gura Humorului , în vederea construirii unui spațiu 

comercial cu regim de înălțime P+1E – beneficiar S.C. ELSAN 

PANIF S.R.L., prin Onuț Mihai. 



124 31.08.2022 

privind aprobarea suplimentării în valoare de 295.907,06 lei (fără 

TVA), respectiv  352.129,40 lei (cu TVA) din bugetul local al 

Orașului Gura Humorului, pentru achiziția dotărilor din cadrul 

proiectului cu titlul: ”Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Gura 

Humorului, județul Suceava – Componenta socio-culturală”, Cod 

SMIS 125200.  

125 31.08.2022 

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 2022 – 2023.  

126 31.08.2022 

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 2022 – 2023. Inițiator – Primarul orașului Gura Humorului. 

127 31.08.2022 

privind desemnarea doamnei Simeria Angela din cadrul Colegiului 

„Alexandru cel Bun” Gura Humorului, ca reprezentant legal, pentru 

semnarea, în numele beneficiarului, a contractului de finanţare și 

toate documentele aferente acestuia,  pentru Proiectul ,,EDUCOMP – 

Sprijinirea dezvoltării competențelor sec.XXI prin educație non-

formală și activități outdoor”, Cod proiect:153755, în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – 

Educație și competențe, Prioritatea de investiție 10.i. Reducerea și 

prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal 

la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 

parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru 

reintegrarea în educație și formare- program POCU/987/6/26 – 

Educație nonformală în sistem outdoor”, al Colegiului ,,Alexandru cel 

Bun” Gura Humorului, în parteneriat cu alte două unități de 

învățământ preuniversitar de stat, respectiv Colegiul Tehnic ,,Petru 

Mușat” Suceava (lider parteneriat) și Colegiul Economic ,,Dimitrie 

Cantemir” Suceava (Partener 2).  

128 16.09.2022 

privind aprobarea materialelor necesare refacerii șarpantei imobilului 

-locuință socială, aflat în proprietatea Orașului Gura Humorului, 

situat pe str.Sf.Mihail, nr.15, care este într-o stare avansată de 

deteriorare, datorată condițiilor meteo nefavorabile 

129 16.09.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a două 

parcele de teren, la domeniul privat al Oraşului Gura Humorului, 

judeţul Suceava 

130 16.09.2022 

privind aprobarea implementării proiectului ,,EDUCOMP – 

Sprijinirea dezvoltării competențelor sec.XXI prin educație non-

formală și activități outdoor”, Cod proiect:153755, în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de 

investiție 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare- 

program POCU/987/6/26 – Educație nonformală în sistem outdoor, al 

Colegiului ,,Alexandru cel Bun” Gura Humorului, în parteneriat cu 

alte două unități de învățământ preuniversitar de stat, respectiv 

Colegiul Tehnic ,,Petru Mușat” Suceava (lider parteneriat) și Colegiul 

Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava (Partener 2) 

131 16.09.2022 privind aprobarea Documentației tehnico – economice, a Devizului 



General și a Indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarea 

,,Întreținere a sistemului rutier pentru str.Oborului, din orașul Gura 

Humorului, județul  Suceava”  

132 30.09.2022 

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului oraşului Gura Humorului şi al instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes local subordonate. 

133 30.09.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 5 

(cinci) parcele de teren, la domeniul privat al Oraşului Gura 

Humorului, judeţul Suceava.  

134 30.09.2022 

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

aferent – în vederea trecerii terenului din extravilanul în intravilanul 

Orașului Gura Humorului, loc.Voroneț, f.n. pentru „CONSTRUIRE 

LOCUINȚĂ D+P+1E+M ”, teren identic cu p.f.44507 din CF 44507 

Gura Humorului – beneficiar Manoliu Rodica-Elena. 

135 30.09.2022 

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

aferent – în vederea trecerii terenului din extravilanul în intravilanul 

Orașului Gura Humorului, loc.Voroneț, f.n. pentru „CONSTRUIRE 

LOCUINȚĂ D+P+1E+M ”, teren identic cu p.f.44508 din CF 44508 

Gura Humorului – beneficiar Sauciuc Mihaela- Adina. 

136 30.09.2022 

privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 44768, 

aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava, în două corpuri de proprietate.  

137 30.09.2022 

privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 44915, 

aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava, în două corpuri de proprietate.  

138 30.09.2022 

privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 43662, 

aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava, în două corpuri de proprietate.  

139 30.09.2022 

privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 44165, 

aparținând domeniului public al Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava, în două corpuri de proprietate.  

140 30.09.2022 

privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 44593, 

aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava, în două corpuri de proprietate.  

141 30.09.2022 

privind comasarea unui numar de 3(trei) imobile, având numărul 

cadastral 41111 din CF 41111, 39944 din CF 39944 si 41741 din CF 

41741, aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, 

județul Suceava.  

142 30.09.2022 

privind dezmembrarea unui imobil, provenit din comasarea parcelelor 

41111 din CF 41111, 39944 din CF 39944 si 41741 din CF 41741, în 

suprafață totală de 526 mp, aparținând domeniului privat al Orașului 

Gura Humorului, județul Suceava, în două corpuri de proprietate.  

143 30.09.2022 

privind aprobarea actualizării Registrului Local al Spațiilor Verzi 

aparținând domeniului public al Orașului Gura Humorului, Județul 

Suceava.  

144 30.09.2022 

privind stabilirea tarifelor, a tipurilor de bilete și abonamente pentru 

activitatea de transport public local de călători prin curse regulate în 

Orașul Gura Humorului, județul Suceava.  

145 30.09.2022 

privind aprobarea ajutării tarifelor pentru activitatea de colectare 

separată, transport separat si depozitarea deșeurilor municipale, 

inclusiv fractii colectate separat, de pe raza Orașului Gura Humorului 

și aprobarea încheierii Actului adițional nr.12 la Contractul 

nr.1582/28.02.2011 de concesionare al Serviciului Public de 

Salubrizare.  



146 30.09.2022 

privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de 

analiză, soluționarea cererilor de atribuire, repartizarea și închirierea 

locuințelor sociale aflate în proprietatea Orașului Gura Humorului, 

județul Suceava.  

147 30.09.2022 

privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe 

sociale aflate în proprietatea Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava și a Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse împotriva 

rezultatului atribuirii locuințelor sociale aflate în proprietatea 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava.  

148 30.09.2022 

privind majorarea alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii de 

servicii sociale prin Cantina de Ajutor Social Gura Humorului, 

județul Suceava.  

149 30.09.2022 

privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată 

reechilibrării contractului de execuție lucrări 

nr.3065/521/5756/12.03.2020 aferentă proiectului “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.  

150 30.09.2022 

privind aprobarea unui ajutor de urgență, constând în material 

lemnos, către familia Pricope Ioan, str.G.Enescu, nr.14, Gura 

Humorului, județul Suceava, ca urmare a incendiului locuinței 

proprietate personală din data de 28.07.2022.  

151 30.09.2022 

privind aprobarea Documentației Tehnico-Economice (fazele DALI 

și PT) pentru obiectivul cu titlul “REPARAȚII ȘI MODIFICĂRI 

BAZINE DE ÎNOT (PISCINA ACOPERITĂ ȘI BAZIN EXTERIOR 

ADULȚI), EXTINDERE CORP VESTIARE - COMPLEX 

AGREMENT ARINIȘ”. 

152 30.09.2022 

privind acordul Consiliului Local al orașului Gura Humorului, pentru 

organizarea licitației publice de către Colegiul ,,Alexandru cel Bun” 

Gura Humorului, în vederea închirierii a 3 (trei ) spații disponibile 

excedentare.  

153 30.09.2022 

privind aprobarea prețului de referință si vânzarea către populație a   

„Lemnului de Foc” din Canton Bogdaneasa, Pădurea Orașului Gura 

Humorului, județul Suceava 

154 06.10.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Reabilitarea moderată a 

Colegiului ”Alexandru cel Bun” – Corpul A din Orașul Gura 

Humorului, județul Suceava”, precum și a cheltuielilor aferente. 

155 06.10.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Reabilitarea moderată a Școlii 

Gimnaziale ”Petru Comarnescu” din Orașul Gura Humorului, județul 

Suceava”, precum și a cheltuielilor aferente.  

156 06.10.2022 

privind aprobarea modificării articolului 2 din HCL nr.  61 din 

04.05.2022 privind aprobarea proiectului cu titlul ”Creșterea 

eficientei energetice a ansamblului de locuințe rezidențiale D3, D4 si 

G3 situat în Str. P-ța Republicii, Oraș Gura Humorului, județul 

Suceava”.  

157 06.10.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice 

a ansamblului de locuințe rezidențiale T850 situat în Strada Piața 

Republicii, Orașul Gura Humorului, județul Suceava”. 

158 06.10.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice 

a ansamblului de locuințe rezidențiale A1, B1, situat în Strada Marly, 

Orașul Gura Humorului, județul Suceava”.  

159 06.10.2022 privind aprobarea Documentației tehnico – economice, a Devizului 



General și a Indicatorilor tehnico – economici pentru lucrarea 

,,Reabilitarea drumuri, conform Anexei, din orașul Gura Humorului, 

județul  Suceava”. 

160 06.10.2022 

privind aprobarea a două stații de reîncărcare aferente proiectului cu 

titlul ”Reabilitarea moderată a Primăriei din Orașul Gura Humorului, 

județul Suceava”.  

161 06.10.2022 

privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Orașul Gura 

Humorului, prin Consiliul Local al orașului Gura Humorului și SC 

CAR ESTATE SRL, în vederea refacerii fațadei și acoperișului 

clădirii cu destinația de morgă, aferentă Spitalului Orășenesc Gura 

Humorului. 

162 19.10.2022 

privind aprobarea  programului și traseelor destinate transportului 

public local de persoane prin curse regulate în Orașul Gura 

Humorului, județul Suceava.  

163 19.10.2022 

privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 44915,  

aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava, în 7(șapte) corpuri de proprietate.  

164 19.10.2022 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 

5(cinci) suprafețe de teren, totalizând 4995 mp, aparținând 

domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul Suceava, 

situate pe Str. Pârtiei, fn, pentru amenajarea unor parcări.  

165 27.10.2022 

privind aprobarea modificării articolului 3 din Hotărârea Consiliului 

Local nr.99 din 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 

166 27.10.2022 

privind aprobarea modificării articolului 3 din Hotărârea Consiliului 

Local nr.100 din 29.09.2021 privind aprobarea proiectului cu titlul 

”Reabilitare termică Colegiul Alexandru cel Bun - corp A, Orașul 

Gura Humorului, județul Suceava”, a documentației tehnico - 

economice (faza DALI), a Devizului General și a Indicatorilor 

tehnico – economici 

167 31.10.2022 
privind alegerea președintelui ședinței ordinare a Consiliului Local al 

orașului Gura Humorului, din data de 31 octombrie 2022.  

168 31.10.2022 

pentru validarea Dispoziției Primarului orașului Gura Humorului 

nr.617 din 27.09.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al Orașului Gura Humorului, pentru Trim. al III-lea, anul 

2022, activitate Buget Local, conform HG nr.1156/2022.  

169 31.10.2022 

pentru aprobarea normelor privind buna conviețuire, ordinea și 

liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului 

și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și 

serviciilor de piață în Orașul Gura Humorului, județul Suceava.  

170 31.10.2022 

privind aprobarea actualizării tarifelor practicate în parcările cu 

autotaxare, a tarifelor pentru folosirea toaletelor publice de pe raza 

Oraşului Gura Humorului, a tarifelor pentru plata autorizaţiilor 

speciale de transport, emise pentru circulaţia autovehiculelor mai 

grele de 7,5 tone, pe drumurile publice de pe raza Orașului Gura 

Humorului, județul Suceava, altele decât pe cele special destinate.   

171 31.10.2022 

privind aprobarea Documentației tehnico - economice (faza SF), a 

Devizului General și a Indicatorilor tehnico - economici pentru 

investiția cu titlul ”Amenajare căi de acces, sistematizare verticală, 

rețele de utilități la Centrul Cultural Gura Humorului”.  

172 31.10.2022 privind aprobarea Documentatiei tehnice, a Devizului General si a 



Indicatorilor tehnico - economici pentru  lucrarea ,,Retea de 

alimentare cu apă potabilă și branșamente”,  strada Boureni, oraș 

Gura Humorului, judetul Suceava.  

173 31.10.2022 

privind aprobarea Documentatiei tehnice, a Devizului General si a 

Indicatorilor tehnico - economici pentru  lucrarea ,, Realizare trotuare 

pe strada Pârtiei, oraș Gura Humorului, județul Suceava “ 

174 31.10.2022 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului 

Gura Humorului în Comisia de concurs, organizat în data de 

14.11.2022, în vederea ocupării funcției specifice Comitetului 

director – director financiar-contabil, în cadrul Spitalului Orășenesc 

Gura Humorului, județul Suceava.  

175 31.10.2022 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului 

Gura Humorului în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în data de 14.11.2022, în vederea ocupării 

funcției specifice Comitetului director – director financiar-contabil, în 

cadrul Spitalului Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava.  

176 31.10.2022 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului 

Gura Humorului în Comisia de concurs, care va avea loc în data de 

28.11.2022, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director – 

director medical în cadrul Spitalului Orășenesc Gura Humorului, 

județul Suceava. 

177 31.10.2022 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului 

Gura Humorului în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul care va avea loc în data de 28.11.2022, pentru ocuparea 

funcției specifice Comitetului director – director medical în cadrul 

Spitalului Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava.  

178 31.10.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 8(opt) 

parcele de teren, la domeniul privat al Oraşului Gura Humorului, 

judeţul Suceava.  

179 31.10.2022 

privind aprobarea vânzării unei suprafețe de 942 m.p., teren 

concesionat, aparținând domeniului privat al Orașului Gura 

Humorului, situată pe str. Mihai Eminescu, nr.4, identică cu p.f. 

39477 din CF 39477 Gura Humorului, aferentă construcției 

proprietate personală, cu respectarea dreptului de preempțiune pentru 

S.C. ALBERTEMMA SRL. 

180 31.10.2022 

privind aprobarea concesionării fără licitație publică, către Croitoriu 

Constantin, a suprafeței de 25 m.p., identică cu p.f.44735 din CF 

44735, aparținând domeniului privat al orașului Gura Humorului, 

situată în intravilan, Aleea Minerilor, bloc 16, scara B, ap.2, județul 

Suceava, în vederea extinderii balconului existent.  

181 31.10.2022 

privind acceptarea de către Orașul Gura Humorului a ofertei de 

donație a terenului cu suprafață de 112 mp, situat în extravilanul 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava, identic cu p.f. 44811 din 

CF 44811, făcută de S.C. ELSAN PANIF S.R.L. Gura Humorului.  

182 31.10.2022 

privind acceptarea de către Orașul Gura Humorului a ofertei de 

donație a terenului cu suprafață de 160 mp, situat în extravilanul 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava, identic cu p.f. 44817 din 

CF 44817, făcută de Onuț Mihai și Onuț Maria.  

183 31.10.2022 

privind alegerea preşedintelui de şedință al Consiliului Local al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava pentru lunile noiembrie - 

decembrie 2022 și ianuarie 2023.  

184 31.10.2022 

privind aprobarea decontarii 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 2022.  

185 31.10.2022 

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 2022.  

186 31.10.2022 

privind acordul Consiliului Local al orașului Gura Humorului,  pentru 

organizarea licitației publice de către Școala Gimnazială ,,Petru 

Comarnescu” Gura Humorului, în vederea închirierii a 5(cinci) spații 

disponibile excedentare.  

187 31.10.2022 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

orașului Gura Humorului nr.159 din 06.10.2022, privind 

documentatia tehnico – economica si a devizului general pentru 

lucrarea „Reabilitare drumuri conform Anexei, din Orasul Gura 

Humorului, judetul Suceava”.  

188 31.10.2022 

privind aprobarea modificării articolului 1 al Acordului de Parteneriat 

încheiat între ASOCIAȚIA UMANITARĂ „JENI MANDACHI”, 

SOCIETATEA DE CRUCE ROȘIE-FILIALA SUCEAVA, 

ORAȘUL GURA HUMORULUI prin CONSILIUL LOCAL al 

orașului Gura Humorului și SPITALUL ORĂȘENESC GURA 

HUMORULUI, ce are ca scop construirea unei Clădiri - Secții 

COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc Gura Humorului, precum și 

aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat 

nr.28/5443/10702/9266/21.10.2021.  

189 31.10.2022 

privind aprobarea sumei de 6500 lei din bugetul local al Orasului 

Gura Humorului, necesari premierii elevilor participanți si 

consumabile de birotică, la Concursul Interjudetean cu participare 

internațională “Memorialul David Hrimiuc”, editia a XVIII-a, care se 

va desfasura în perioada 04.11.2022 - 06.11.2022 la Școala 

Gimnazială Nr.1 Gura Humorului, judetul Suceava.  

190 31.10.2022 

privind împuternicirea  domnului Marius Ioan Ursăciuc – Primar al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava, pentru semnarea 

contractului de finanțare aferent proiectului cu titlul: ”Închiderea 

depozitului de stocare temporară a deșeurilor din orașul Gura 

Humorului, județul Suceava”  

191 11.11.2022 
privind implementarea proiectului cu titlul: „Realizarea de insule 

ecologice digitalizate în orașul Gura Humorului, județul Suceava”.  

192 11.11.2022 

privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 42568, 

aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul 

Suceava, în două corpuri de proprietate.  

193 17.11.2022 

privind implementarea proiectului cu titlul: „ Înființare centru de 

colectare deșeuri prin aport voluntar în orașul Gura Humorului, 

județul Suceava". 

194 23.11.2022 

pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al orașului 

Gura Humorului nr.190 din 31.10.2022 privind împuternicirea  

domnului Marius Ioan Ursăciuc –Primar al Orașului Gura 

Humorului, județul Suceava, pentru semnarea contractului de 

finanțare aferent proiectului cu titlul: ”Închiderea depozitului de 

stocare temporară a deșeurilor din orașul Gura Humorului, județul 

Suceava”. 

195 25.11.2022 

privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava pentru trimestrul al IV-

lea, anul 2022.  



196 25.11.2022 
privind nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, în 

Orașul Gura Humorului, județul Suceava.  

197 25.11.2022 

privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Complexului de 

agrement “Ariniș”, Pârtiile de schi ,,Șoimul I” și ,,Șoimul II” din 

orașul Gura Humorului, județul Suceava 

198 25.11.2022 

privind aprobarea asocierii Orașului Gura Humorului, prin Consiliul 

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

pentru extinderea rețelei de energie electrică în localitatea Gura 

Humorului, str.Vlad Tepes, fn, jud.Suceava.  

199 25.11.2022 

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 energie 

electrică în localitatea Gura Humorului, str. Vlad Țepeș, fn 

jud.Suceava.  

200 25.11.2022 

privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 

4(patru) parcele de teren, la domeniul privat al Oraşului Gura 

Humorului, judeţul Suceava.  

201 25.11.2022 
privind aprobarea modificării și completării Anexei Hotărârii 

Consiliului Local al orașului Gura Humorului nr.37 din 29.04.2021.  

202 25.11.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul: „DEZVOLTAREA UNITĂȚII 

DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ AMBULATORIE - GURA 

HUMORULUI” și a cheltuielilor legate de proiect 

203 25.11.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul: „REDUCEREA RISCULUI 

DE INFECȚII NOSOCOMIALE ÎN CADRUL SPITALULUI 

ORĂȘENESC GURA HUMORULUI” și a cheltuielilor legate de 

proiect.  

204 25.11.2022 

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 

octombrie 2022.  

205 14.12.2022 

privind rectificarea nr.2 a Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava pentru trimestrul al IV-

lea, anul 2022.  

206 14.12.2022 

privind aprobarea modificării articolului 3 din Hotărârea Consiliului 

Local al orașului Gura Humorului nr.191 din 11.11.2022 privind 

aprobarea implementării proiectului cu titlul : „Realizarea de insule 

ecologice digitalizate în orașul Gura Humorului, județul Suceava”.  

207 14.12.2022 

privind aprobarea proiectului cu titlul ”Modernizarea sistemului de 

iluminat public în Orașul Gura Humorului”, a Documentației tehnico 

- economice (faza DALI), a Devizului General și a Indicatorilor 

tehnico – economici.  

208 14.12.2022 

privind aprobarea încheierii între Orașul Gura Humorului, prin 

Consiliul Local al orașului Gura Humorului cu 

S.C.HUMORFOREST S.A a Actului adițional nr.1 la Angajamentul 

nr.6867/93/12.07.2021 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).  

209 14.12.2022 pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local 



al Orașului Gura Humorului nr.201 din 25.11.2022.  

210 14.12.2022 

privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Orașul Gura 

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

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

reabilitării Parcului Dendrologic ,,Ariniș” Gura Humorului. Inițiator – 

Primarul orașului Gura Humorului. 

211 28.12.2022 

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 01.01.2022 - 

31.12.2022.  

212 28.12.2022 

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, 

conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuită în baza HG 

379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” și 

mandatarea reprezentantului UAT orașul Gura Humorului să susțină 

și să voteze  în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă 

și Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  aprobarea Planului anual de 

evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării 

Contractului de delegare a gestiunii prin încheierea Actului adițional 

nr.6 la Contract 

213 28.12.2022 

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 

noiembrie 2022. 

214 28.12.2022 

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului oraşului Gura Humorului şi al instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes local subordonate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


