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REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA,  ÎN ANUL 2023  

Nr. 

H.C.L.  

Data adoptării 

H.C.L.  
Titlul H.C.L.  

1  26.01.2023  
privind aprobarea bugetului local al Orașului Gura Humorului, județul Suceava, 

pentru anul 2023.  

2  26.01.2023  

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 2023.  

3  26.01.2023  

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și 

particular de pe raza Orașului Gura Humorului, județul Suceava, pentru anul școlar 

2023–2024.  

4  26.01.2023  

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  26.01.2023  

pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului 

Gura Humorului nr.170 din 31.10.2022 privind aprobarea actualizării tarifelor 

practicate în parcările cu autotaxare, a tarifelor pentru folosirea toaletelor publice 

de pe raza Oraşului Gura Humorului, precum și a tarifelor practicate 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, altele 

decât pe cele special destinate.  

6  26.01.2023  
privind alegerea preşedintelui de şedință  al Consiliului Local al Orașului Gura 

Humorului, pentru lunile februarie, martie și  aprilie 2023.  

7  26.01.2023  

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  2022.  

8  26.01.2023  

privind aprobarea utilizării excedentului aferent anului 2022, Sursa A și Sursa E, la 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Gura Humorului  și 

a Bugetului local al  Orașului Gura Humorului, județul Suceava.  

9  26.01.2023  
privind aprobarea prețului de referință si vânzarea către populație a   „Lemnului de 

Foc” din Canton Bogdaneasa, Pădurea Orașului Gura Humorului, județul Suceava.  

  

  



10  24.02.2023  
privind rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Orașului Gura 

Humorului, județul Suceava, pentru trimestrul I al anului 2023.  

11  24.02.2023  

privind alocarea unei sume, în vederea încheierii unor contracte de prestări servicii 

juridice și de executare silită pentru anul 2023, pentru buna desfășurare a activității  

din cadrul Primăriei orașului Gura Humorului, județul Suceava.  

12  24.02.2023  

privind aprobarea modificării Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al orașului  

Gura Humorului nr.110 din 31.08.2022 privind aprobarea Organigramei şi a  Statului 

de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc  Gura Humorului, valabile începând cu data de 

01.09.2022.  

13  24.02.2023  
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (P.A.A.R.) în domeniul 

situaţiilor de urgenţă al Oraşului Gura Humorului pentru anul 2023.  

14  24.02.2023  

privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare  

pentru gestionarea situțiilor de urgență la nivelul orașului Gura Humorului, pentru 

anul 2023.  

15  24.02.2023  

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General și a Indicatorilor 

Tehnico-Economici pentru proiectul cu titlul ”Închiderea depozitului de stocare 

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

16  24.02.2023  
privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 11(unsprezece) parcele 

de teren, la domeniul privat al Oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava.  

17  24.02.2023  
privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a 7(șapte) locuințe, la 

domeniul privat al Oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava.  

18  24.02.2023  

privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 45065, aparținând 

domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul Suceava, în 4(patru) corpuri 

de proprietate.  

19  24.02.2023  

privind aprobarea 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.  

20  24.02.2023  

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.  

21  24.02.2023  
privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.13 la Contractul nr.1582/28.02.2011 

de concesionare al serviciului public de salubrizare.  

22  24.02.2023  

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  2023.  

23 09.03.2023 

privind  rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Oraşului Gura 

Humorului, judeţul Suceava – Activități autofinanțate  - Spitalul Orășenesc Gura 

Humorului, pentru trimestrul I al anului 2023 

24 
09.03.2023 privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a unor parcele de teren, 

la domeniul privat al Orașului Gura Humorului, județul Suceava 

25 

09.03.2023 aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente necesare facilitării procesului 

educațional al instituțiilor școlare din Orașul Gura Humorului”, precum și a 

cheltuielilor aferente 



26 

09.03.2023 prin care se ia act de demisia consilierului local, POPESCU Gabriela-Cristina, 

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 

27 
09.03.2023 privind comasarea a două imobile având numerele cadastrale 43321 și 43322, 

aparținând domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul Suceava 

28 30.03.2023 

pentru aprobarea modificării componenței Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului 

Local al orașului Gura Humorului – pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al Orașului, 

servicii, comerț, muncă și agricultură 

29 

30.03.2023 pentru aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Gura 

Humorului nr.51 din 20.04.2022 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului 

Local al orașului Gura Humorului în Consiliul de Administrație al Spitalului 

Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava.  

30 

30.03.2023 pentru aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Gura 

Humorului nr.125 din 31.08.2022 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului 

Local al orașului Gura Humorului în Consiliile de Administrație ale unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și particular din orașul Gura Humorului, județul 

Suceava, pentru anul școlar 2022 -2023. 

31 

30.03.2023 pentru aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Gura 

Humorului nr.126 din 31.08.2022 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului 

Local al orașului Gura Humorului în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea 

calității (C.E.A.C.) ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din 

orașul Gura Humorului, județul Suceava. pentru anul școlar 2022 -2023. 

32 

30.03.2023 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

oraşului  Gura Humorului şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local 

subordonate. Inițiator – Primarul orașului Gura Humorului. 

33 

30.03.2023 privind aprobarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere 

vacante de șef serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor Gura Humorului, de către domnul Sinocicu Gheorghiță-Vasia. Inițiator 

– Primarul orașului Gura Humorului 

34 

30.03.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au 

domiciliul în Orașul Gura Humorului, județul Suceava și care au împlinit sau 

împlinesc vârsta de 100 de ani 

35 

30.03.2023 privind aprobarea Listei de priorități cu persoanele care au beneficiat sau beneficiază 

de o locuință distrusă în incendiu sau care nu mai pot fi reabilitate și care pot 

beneficia cu prioritate de o altă locuință din fondul aflat în proprietatea Orașului 

Gura Humorului, județul Suceava 

36 

30.03.2023 privind aprobarea Documentației tehnico - economice (faza DALI)-actualizată, a 

Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru 

proiectul cu titlul ”Reabilitare moderată a Colegiului ,,Alexandru cel Bun” - corp A, 

Orașul Gura Humorului, județul Suceava” 

37 
30.03.2023 privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile, respectiv a unor parcele de teren, 

la domeniul privat al Oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava 

38 

30.03.2023 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Orașului Gura 

Humorului, județul Suceava, în domeniul privat al acestuia, în vederea reabilitării 

Taberei ,,Balada”. 

39 

30.03.2023 privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 42306, aparținând 

domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul Suceava, în două corpuri de 

proprietate. 



40 

30.03.2023 privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 44593, aparținând 

domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul Suceava, în două corpuri de 

proprietate 

41 

30.03.2023 privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 44165, aparținând 

domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul Suceava, în două corpuri de 

proprietate. 

42 

30.03.2023 privind dezmembrarea unui imobil, având numărul cadastral 43662, aparținând 

domeniului privat al Orașului Gura Humorului, județul Suceava, în două corpuri de 

proprietate. 

43 

30.03.2023 privind aprobarea concesionării fără licitație publică, către Moroșan Cristina-Elena, 

a suprafeței de 862 m.p., identică cu p.f.44859 din CF 44859, aparținând domeniului 

privat al orașului Gura Humorului, situată în intravilan, B-dul Bucovina fn, în 

vederea extinderii construcţiilor proprietate și întregirii proprietății. 

44 

30.03.2023 privind aprobarea concesionării fără licitație publică, către SC BUCOVINA 

TRAVEL & EVENTS SRL, a suprafeței de 950 m.p., identică cu p.f.43435 din CF 

43435, aparținând domeniului privat al orașului Gura Humorului, situată în 

intravilan, Voroneț nr. 152, în vederea extinderii construcţiilor proprietate și a 

realizării unor consolidări de versanți și drenuri pentru evitarea alunecărilor de teren. 

45 

30.03.2023 privind aprobarea 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, județul Suceava, în vederea 

realizării unei parcări, spațiu de depozitare și împrejmuire. 

46 

30.03.2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării fără licitație 

publică, către Coca Ionel, a suprafeței de 204 m.p., identică cu p.f.44776 din CF 

44776, aparținând domeniului privat al orașului Gura Humorului, situată în 

intravilan, str. V. Marceanu, nr.27, în vederea extinderii construcţiilor proprietate și 

întregirii proprietății. 

47 

30.03.2023 privind aprobarea P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local aferent – 

pentru introducerea terenului in suprafata de 2.460 mp în intravilanul Orașului Gura 

Humorului, în vederea construirii-extinderii unei pensiuni turistice existente, cu 

regim maxim de înălțime P+2E, teren situat în localitatea Voronet, zona Bucsoita, 

nr. 521, județul Suceava, identic cu p.f. 43224 din CF 43224  Gura Humorului – 

beneficiar Gemănar Gheorghiță-Cătălin. 

48 

30.03.2023 privind aprobarea P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament local aferent – în 

vederea includerii terenului în suprafață de 4628 m.p. din extravilanul în intravilanul 

Orașului Gura Humorului, B-dul Bucovina, f.n., jud. Suceava, în vederea construirii 

unei stații de distribuție carburanți, vulcanizare, spații de deservire și parcare, teren 

identic cu p.f.44748  din CF 44748 Gura Humorului – beneficiar Lucescu Corneliu, 

pentru SC TARSIN COM SRL. 

49 

30.03.2023 privind alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local al Orașului Gura Humorului, 

către Asociația de Proprietari nr.7 Gura Humorului, reprezentând un ajutor financiar 

pentru locatarii blocului G 50, situat pe str. Cetății, în vederea finalizării reparațiilor 

rețelelor de apă și canal de la subsolul ansamblului de locuințe. 

50 

30.03.2023 privind aprobarea modificării art.3 a Hotărârii Consiliului Local al orașului Gura 

Humorului nr.15 din 24.02.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a 

Devizului General și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru proiectul cu titlul 

”Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura 

Humorului, județul Suceava” 

51 

30.03.2023 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 2023 



52 
30.03.2023 privind aprobarea inițierii demarării procedurilor legale, în vederea declarării 

Orașului Gura Humorului, județul Suceava  ca stațiune balneoclimatică 

53 

30.03.2023 privind aprobarea încheierii între Orașul Gura Humorului, județul Suceava, România 

și Orașul Hotin, Regiunea Cernăuți, Ucraina a Planului anual, cuprinzând lista 

acțiunilor concrete pe care și le propun a le realiza, având în vedere Înțelegerea de 

cooperare aprobată și semnată de cele două localități în anul 2013 și în contextul 

conflictului armat din Ucraina. 
  


