
  
                                       
                                 
                           

 
 
 

HORODNICENI, 12 ianuarie 2021 
 
 

PROCESUL-VERBAL 
al celei de-a 3-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din 

mandatul 2020-2024 
 

    Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 1 din 06 ianuarie 2021 a 3-a 
ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Horodniceni din mandatul 2020-2024, la sediul 
primăriei comunei Horodniceni, situat pe Str. Fălticenilor nr. 475, sat Horodniceni,  la 12 ianuarie 
2021, de la ora 13:00.  
 
Lista de prezență: 
 
- consilieri locali prezenți (13)  
 
1. Aioanei Ioan (P.S.D.);   
2. Cozma Arsinica (P.N.L.);  
3. Cozma Constantin (P.N.L.);  
4. Florea Vasile (P.S.D.);  
5. Grămadă Dumitru (P.S.D.);  
6. Hreamătă Vasile (P.N.L.);  
7. Lemnaru Petru (P.N.L.);  
8. Mihai Victor (P.N.L.); 
9. Neamțu Constantin (P.N.L.);  
10. Savin Alexandru (P.M.P.);  
11. Scurtu Alexandru (P.N.L.);  
12. Tanasă Petru (P.S.D.);  
13. Tanasă Pavel (P.N.L.); 
 
   și 
- primarul comunei: domnul Neculai Florea  
- secretarul general al comunei Horodniceni: doamna Luiza-Maria Mitrofan 
 
    Doamna secretar general Luiza-Maria Mitrofan informează că primarul comunei Horodniceni, 
prin Dispoziția nr. 1 din 06 ianuarie 2021, convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei 
Horodniceni, astăzi, 12 ianuarie 2020, ora 13:00, la sediul primăriei Horodniceni, situat pe strada 
Fălticenilor, nr. 475, Horodniceni.  Dispoziția cuprinzând propunerea de ordine de zi, data, ora și 
locul desfășurării a fost comunicată în termen doamnelor și domnilor consilieri, afișată în locurile 
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speciale de afișaj stabilite prin dispoziție de către primar și transmisă spre publicare pe pagina de 
internet la adresa: www.comunahorodnicenisv.ro. 
 
  Doamna secretar general Luiza-Maria Mitrofan, roagă pe domnul Neculai Florea, primarul 
comunei, ca în conformitate cu dispozițiile art. 135 alin. (7) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ care prevede că: „Ordinea de zi a ședințelor se 
aprobă cu majoritate simplă la propunerea celui care … a cerut întrunirea Consiliului”, să supună 
spre aprobare proiectul ordinii de zi. 
 
   Domnul Neculai FLOREA – primarul comunei, menționează că ordinea de zi este cea comunicată 
prin Dispoziția primarului nr. 1 din 06.01.2021, după cum urmează: 
 
1.  Prezentarea procesului verbal ședinței extraordinare din 23 decembrie 2020- prezintă 
Secretarul comunei Horodniceni, Luiza-Maria Mitrofan; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Echipamente de protecție 
medicală pentru copiii din comuna Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului 
    Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1  și de la comisia de specialitate nr. 3 pentru 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, 
protecţie copii din cadrul Consiliului local Horodniceni  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”TIC pentru copiii din 
Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
    Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1  și de la comisia de specialitate nr. 3. 
4. 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 
Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr. 2. 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul unității 
administrativ teritoriale comuna Horodniceni pentru anul 2021 
     Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1  și de la comisia de specialitate nr. 2 pentru 
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor din cadrul Consiliului local Horodniceni. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  organigramei și statului de funcții la 
nivelul unității administrativ teritoriale comuna Horodniceni, județul Suceava 
     Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr. 2. 
 
  Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul nr. 7 „Proiect de hotărâre nr. 6 din 
08.01.2021 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”.  
 
     Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi  cu propunerea de suplimentare  este supusă la vot și 
aprobată cu 13 (treisprezece) voturi „pentru”.  
  
   Este supus spre aprobare, în temeiul art. 138 alin. (15) din Codul administrativ Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, procesul-verbal al ședinței anterioare și întreabă dacă sunt 
obiecții sau contestații la acesta. 
     Procesul-verbal este aprobat cu 13 (treisprezece) voturi „pentru”. 
 
     



  Domnul Mihai Victor - președintele de ședință propune să se intre în ordinea de zi cu punctul 2: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Echipamente de protecție 
medicală pentru copiii din comuna Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului..  
  Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
   Au cuvântul președinții Comisiei I și Comisiei III, pentru a prezenta avizele favorabile ale 
Comisiilor la proiectul de hotărâre.  
    Nu sunt alte discuții. 
  Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 (treisprezece) voturi „pentru”, devenind Hotărârea 
privind aprobarea implementării proiectului ”Echipamente de protecție medicală pentru copiii din 
comuna Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.  
 
      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării 
proiectului ”TIC pentru copiii din Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului. 
   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
   Au cuvântul președinții Comisiei I și Comisiei III, pentru a prezenta avizele favorabile ale 
Comisiilor la proiectul de hotărâre. 
    Nu sunt alte discuții. 
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 (treisprezece) voturi „pentru”, devenind Hotărârea 
privind aprobarea implementării proiectului ”TIC pentru copiii din Horodniceni” și aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. 
 
   Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 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. 
 
   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
      Au cuvântul președinții Comisiei I și Comisiei III, pentru a prezenta avizele favorabile ale 
Comisiilor la proiectul de hotărâre.  
    Domnul Savin Alexandru întreabă care este modalitatea de calcul a numărului de ore ce trebuie 
efectuate lunar de beneficiarii VMG. Domnul viceprimar răspunde că se calculează potrivit legii, în 
funcție de cuantumul ajutorului social, potrivit formulei din Legea nr. 416/2001. Domnul Savin 
consideră oportun ca orele din lunile ianuarie-februarie, când nu pot fi efectuate multe activități 
din cauza condițiilor de iarnă, să fie reportate în luna martie, când propune o acțiune comună a 
consilierilor locali, beneficiarilor VMG și personalului din cadrul compartimentului gospoărie 
comunală, prin care să se salubrizeze pârâul Brădățel, „Curățenia de primvăvară” cu implicarea 
tuturor. Domnul primar salută inițiatiava domnului consilier și îi pune în vedere domnului 
vicprimar, să se organizeze în acest sens. Domnul Scurtu Alexandru intervine și îi solicită domnului 
viceprimar să trimită beneficiari a ajutorului social pentru curățenie la Căminul Cultural Botești.  
    Domnul Savin atrage atenția asupra faptului că acțiunea de defrișare a vegetației de sub 
rețeaua de energie electrică este riscantă pentru beneficiarii ajutorului sociali care nu sunt echipați 
corespunzător și propune ca aceste servicii să fie efectuate prin externalizare de societăți 
specializate. Domnul viceprimar răspunde că beneficiarii de ajutor social sun instruiți la locul de 
muncă privind protecția muncii și că astfel de acțiuni se fac în siguranță cu sprijinul furnizorului de 
rețea de energie electrică, se intrerupe energia electrică în zona vizată etc.  
    Nu sunt alte discuții. 
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 (treisprezece) voturi „pentru”, devenind Hotărârea 
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.  
 
    Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii 
de cheltuieli la nivelul unității administrativ teritoriale comuna Horodniceni pentru anul 2021. 
    Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre.  
   Au cuvântul președinții Comisiei I și II pentru a prezenta avizele favorabile ale Comisiilor la 
proiectul de hotărâre.  
    Nu sunt alte discuții. 
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 (treisprezece) voturi „pentru”, devenind Hotărârea 
Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul unității 
administrativ teritoriale comuna Horodniceni pentru anul 2021.  
 
    Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  
organigramei și statului de funcții la nivelul unității administrativ teritoriale comuna Horodniceni, 
județul Suceava. 
    Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre.  
   Are cuvântul președintele Comisiei II pentru a prezenta avizul favorabil ale Comisiei la proiectul 
de hotărâre.  
    Nu sunt alte discuții. 
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 (treisprezece) voturi „pentru”, devenind Hotărârea 
privind modificarea și completarea  organigramei și statului de funcții la nivelul unității 
administrativ teritoriale comuna Horodniceni, județul Suceava. 
 
    Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 6 din 08.01.2021 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”. 
  Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre.  
   Are cuvântul președintele Comisiei I pentru a prezenta avizul favorabil ale Comisiei la proiectul 
de hotărâre.  
    Nu sunt alte discuții. 
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 (treisprezece) voturi „pentru”, devenind Hotărârea 
privind 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”. 
 
   Diverse:  

• Domnul Cozma C-tin solicită ca operatorul care asigură împrăștierea materialului 
antiderapant să împrăștie nisip și de drumul comunal 93 F, Brădățel Vale. Domnul primar 
susține că tronsonul respectiv este închis în perioada de iarnă, pentru siguranța traficului. 
Dl Cozma susține totuși că în ciuda acestei restricții, drumul este circulat.  

• Domnul Tanasă Pavăl întreabă dacă nu se poate pune în vedere proprietarului locuinței 
distruse în incendiu în anul 2019 de pe Str. Prodana, să îndepărteze deșeurile din 
construcție, să facă curățenie, imaginea de la fața locului fiind deplorabilă.  

• Domnul Scurtu Alexandru completează și susține că ar trebui o igienizare la locuința fam. 
Pop din Botești (unde locuiește momentan Iacoboaia Natalia);  



• Domnul Vasile Florea dorește să se pună în vedere fam. Sava Ana și Vasile să permită 
toaletarea nucului de pe proprietatea acestora, ce prezintă pericol pentru rețeaua electrică;  

• Domnul Savin revine și supune atenției necesitatea organizării unei ample acțiuni de 
curățenie a comunei;  

• Domnul primar susține că va iniția un proiect de hotărâre privind aprobarea unui 
regulament de gospodărire comunală în care să fie prevăzute obligațiile cetățenilor privind 
curățenia, întreținerea proprietăților și sancțiunile în caz de nerespectare;  

• Domnul primar roagă consilierii să se implice și să mediatizeze cetățenilor nevoia de 
colectare selectivă a deșeurilor și de păstrare a curățeniei ; 

• Domnul Victor Mihai consideră că instalarea camerelor de supraveghere în zonele 
importante, intersecții etc, ar fi o soluție pentru depistarea celor care nu respectă regulile și 
s-ar preveni astfel alte fapte;  

• Domnul primar îi pune în vedere domnului viceprimar, care este responsabil cu acțiunile de 
gospodărire comunală, să-și noteze toate doleanțele domnilor consilieri și să acționeze 
pentru remediere.  

 
    Nu mai sunt alte discuții.  
 
  Domnul președinte de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă, că autoritatea 
deliberativă și executivă au dat dovada capacității efective de a soluționa și de a gestiona, în 
numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii, 
mulțumește pentru participare și pentru colaborarea la reușita ședinței și declară închise ianuarie 
2021. 
   
 Conținutul procesului-verbal se completează cu cele ale rapoartelor și proiectelor de hotărâre 
prezentate în cadrul ședinței. 
 
 
   Drept care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                 Victor MIHAI                                                 Luiza-Maria MITROFAN 
 
 
 
 


