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Minuta 

  Şedinței ordinare a Consiliului Local Horodniceni in data de 
12.01.2021 

 
 

Din numărul total de 13 consilieri sunt prezenţi la lucrările şedinţei un număr 
de 13 consilieri, şedinţa fiind legal constituită.  

Lucrările şedinţei au fost deschise de Secretarul comunei Horodniceni, dna 
Luiza-Maria Mitrofan.  

Doamna Luiza-Maria Mitrofan deschide lucrările şedinţei convocată de către 
primarul comunei Horodniceni prin Dispoziţia nr. 1/06.01.2021. 

  Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre 
suplimentar au fost dezbătute şi supuse la vot, astfel: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

”Echipamente de protecție medicală pentru copiii din comuna 
Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului 

 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”TIC 

pentru copiii din Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului 

 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se 
efectuează de persoanele beneficiare ale venitului minimului 
garantat,  în anul 2021, la nivelul comunei Horodniceni 

 
  Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de 

cheltuieli la nivelul unității administrativ teritoriale comuna 
Horodniceni pentru anul 2021 
 

     Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  organigramei 

și statului de funcții la nivelul unității administrativ teritoriale 
comuna Horodniceni, județul Suceava 



 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru obiectivul de investiție „Reabilitare Școală cu 
clasele I-VIII Horodniceni, corp A si B, comuna Horodniceni, judetul 
Suceava”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală - I, 
coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și 
Administratiei 

 
   Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
  
   Punctele de lucru înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, domnul consilier Mihai 
Victor, președinte de ședință, declară închise lucrările şedintei ordinare.  
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările si completarile 
ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei comunei Horodniceni şi pe site-
ul propriu. 

 
 
 

 Secretarul general al comunei , 
Luiza-Maria Mitrofan  

 
 
 
 


