
Registrul Pentru Evidența Dispoziţiilor                                

Primarului Comunei Horodniceni 

 

Nr. dispozitie / 
Data emiterii 

 

  
                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei  
  

1 / 06.01.2020 
Incetarea contractului de munca al domnului ***************din 
functia contractuala de guard din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Horodniceni, judetul Suceava 

2 / 08.01.2020 
Acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2019, a sectiunii de 

dezvoltare, in suma de 550.180,30 lei, din  excedentul anilor precedenti 
al bugetului local al comunei Horodniceni, judetul Suceva 

3 / 09.01.2020 Acordarea tichetelor sociale pentru gradinita 

4 / 09.01.2020 
Incetarea contractului individual de munca al domnului ********* 

incadrat ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav ***** 

5 / 09.01.2020 
Angajarea cu contract individual de munca a doamnei ******* ca 

asistent personal pentru persoana cu handicap grav ******* 

6 / 14.01.2020 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul ******** 

7 / 14.01.2020 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul ******** 

8 / 20.01.2020 
Instituirea curatelei speciale si numirea doamnei ****** curator special 

al minorilor ***** si ****** 

9 / 20.01.2020 

Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de 
dotari in  cadrul proiectului ''INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA  CU 
PROGRAM NORMAL, IN  SATUL HORODNICENI, COMUNA 

HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA'' 

10 / 23.01.2020 

Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de 

dotari in  cadrul proiectului ''INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA  CU 
PROGRAM NORMAL, IN  SATUL HORODNICENI, COMUNA 
HORODNICENI, JUDETUL SUCEAVA'' 

11 / 20.01.2020 
Indreptarea erorii materiale survenite in continutul dispozitiei primarului 
Nr. 325 din data de 30.12.2019 privind acordarea ajutorului de urgenta 

doamnei CIUC ILEANA 

12 / 20.01 2020 
Indreptarea erorii materiale survenite in continutul dispozitiei primarului 
Nr. 332 din data de 30.12.2019 privind acordarea ajutorului de urgenta 
doamnei ---------------- 

13 / 20.01.2020 
Exercitarea cu caracter temporar a functiei publice vacante de secretar 
general al comunei Horodniceni, judetul Suceava 

14 / 20.01.2020 
Incadrarea cu contract individual de munca pe perioada determinata a 

doamnei ********* in functia de consilier in cadrul cabinetului 
primarului comunei Horodniceni, Judetul Suceava 



15 / 20.01.2020 

Indreptarea erorii materiale survenite in continutul dispozitiei primarului 
Nr. 311 din data de 17.12.2019 privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 
proprii pe anul 2019 si a comisiei de casare  si declasare a mijloacelor 

fixe, obiectivelor de inventar si materialelor 

16 / 23.01.2020 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna ianuarie 2020 

17 / 28.01.2020 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul ******** 

18 / 28.01.2020 Incetarea dreptului  la ajutorul social pentru titularul ****** 

19 / 28.01.2020 Acordarea ajutorului social pentru titularul ******** 

20 / 28.01.2020 
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 

titularul ************ 

21 / 28.01.2020 
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 

titularul ************ 

22 / 28.01.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

23 / 28.01.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

24 / 28.01.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

25 / 28.01.2020 
Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice 
specifice de conducere vacante de secretar general al comunei 

Horodniceni, judetul Suceava 

26 / 28.01.2020 
Modificarea cunatumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 

titularul ********** 

27 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza brut lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 
2020, al doamnei ***********- bibliotecar in cadrul aparatului de 
specialitate al comunei Horodniceni, judetul Suceva  

28 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza brut lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 
2020, al doamnei *************** - referent in cadrul aparatului de 

specialitate al comunei Horodniceni, judetul Suceava  

29 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza brut lunar, incepand cu data de 01 ianuarie 
2020, al doamnei ********** -inspector I in cadrul aparatului de 
specialitate al comunei Horodniceni, judetul Suceava 

30 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza brut lunar, incepand cu data de 01 ianuarie 
2020, al domnului  ************** - referent in cadrul aparatului de 

specialitate al comunei Horodniceni, judetul Suceava 

31 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza brut lunar, incepand cu data de 01 ianuarie 

2020, al domnului  ********** - sofer in cadrul aparatului de 
specialitate al comunei Horodniceni, judetul Suceava 

32 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza brut lunar, incepand cu data de 01 ianuarie 
2020, al doamnei ********** - consilier primar in cadrul aparatului de 

specialitate al comunei Horodniceni, judetul Suceava 

33 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza brut lunar, incepand cu data de 01 ianuarie 

2020, al doamnei STIRBU ADRIANA - consilier asistent in cadrul 



aparatului de specialitate al comunei Horodniceni, judetul Suceava 

34 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza brut lunar, incepand cu data de 01 ianuarie 
2020, al doamnei ************* - inspector I in cadrul aparatului de 

specialitate al comunei Horodniceni, judetul Suceava 

35 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza brut lunar, incepand cu data de 01 ianuarie 

2020, al domnului ************ - ingrijitor in cadrul aparatului de 
specialitate al comunei Horodniceni, judetul Suceava 

36 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza brut lunar, incepand cu data de 01 ianuarie 
2020, al domnului **************  - muncitor in cadrul aparatului de 
specialitate al comunei Horodniceni, judetul Suceava 

37 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza al asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap si a indemnizatiei persoanelor cu handicap grav, incepand cu 
data de 01 ianuarie 2020 

38 / 28.01.2020 
Stabilirea salariului de baza al asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap si a indemnizatiei persoanelor cu handicap grav, incepand cu 
data de 01 ianuarie 2020 

39 / 11.02.2020 Acordarea tichetelor sociale pentru gradinita 

40 / 11.02.2020 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna februarie 2020 

41 / 11.02.2020 Acordarea ajutorului social pentru titularul ********* 

42 / 18.02.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 

*********** 

43 / 18.02.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

44 / 18.02.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

45 / 18.02.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

46 / 18.02.2020 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul ******** 

47 / 18.02.2020 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul ******** 

48 / 20.02.2020 Incetarea dreptului laajutorul social pentru titularul ********** 

49 / 20.02.2020 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul ******** 

50 / 20.02.2020 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul********* 

51 / 20.02.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

52 / 20.02.2020 
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 

titularul ************ 

53 /24.02.2020 
Constituirea comisiei ce concurs pentru ocuparea postului contractual 

de guard in cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, 
gospodariei comunala, paza si ordine 

54 / 24.02.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru 
titularul*********** 

55 / 25.02.2020 
Incetarea indemnizatiei domnului ************ reprezentant legal 
pentru minora ****** persoana cu handicap grav 



56 / 25.02.2020 
Constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului contractual 
de muncitor ( sofer buldoexcavator) in cadrul compartimentului 
urbanism, amenajarea teritoriului, gospodarire comunala, paza si ordine 

57 / 25.02.2020 
Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 
titularu ********* 

58 / 26.02.2020 
Angajarea cu contract individual de munca a domnului *********** ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav *********** 

59 / 27.02.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 

*********** 

60 / 09.03.2020 
Numirea doamnei ************** in functia publica de secretar 

general al comunei Horodniceni, judetul Suceava  

61 / 09.03.2020 Acordarea tichetelor sociale pentru gradinita 

62 / 09.03.2020 
Constituirea Comisiei comunale pentru recensamantul general agricol 
runda 2020 

63 / 10.03.2020 
Actualizarea componentei Comitetului local pentru Situatii de urgenta  
(C.L.S.U ) si a Centrului Operativ pentru Situatii de urgenta  (C.O.S.U.) 

de la nivelul comunei Horodniceni, judetul Suceava 

64 / 13.03.2020 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna martie 2020  

65 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei ******* 

66 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei ******* 

67 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei ********** 

68 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei ********** 

69 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei ********** 

70 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei ********** 

71 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului *********** 

72 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului *********** 

73 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului *********** 

74 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului *********** 

75 / 16.03.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului *********** 

76 / 16.03.2020 
Actualizarea componentei Comisiei de monitorizare la nivelul comunei 
Horodniceni, judetul Suceava 

77 / 23.03.2020 

Incadrarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata 
a domnului *********, pe postul de muncitor in cadrul 
comparimentului urbanism, amenajarea teritoriului, gospodarire 

comunala, paza si ordine 

78 / 23.03.2020 
Stabilirea listelor de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu 
produse de igiena din cadrul programului POAD 2019-2020 la nivelul 
comunei Horodniceni, judetul Suceava 

79 / 23.03.2020 
Adoptarea de masuri de prevenire a raspandirii Coronavirus, COVID - 
19 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Horodniceni, judetul Suceava 

80 / 23.03.2020 Angajarea cu contract individual de munca, a doamnei *******, ca 



asistent personal pentru persoana cu handicap grav,********** 

81 / 23.03.2020 
Acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu 
handicap grav, domnului ******** 

82 / 23.03.2020 
Incetarea contractului individual de munca al doamnei ******** 
incadrat ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav 

********** 

83 / 23.03.2020 
Incadrarea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor a domnului 
******** persoana cu handicap grav 

84 / 23.03.2020 
Angajarea cu contract individual de munca, a doamnei ******, ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav, ******* 

85 / 23.03.2020 Incadrarea dreptului la ajutorul social pentru titularul ********* 

86 / 23.03.2020 Acordarea ajutorului social pentru titularul ******** 

87 / 23.03.2020 Acordarea ajutorului social pentru titularul *********** 

88 / 23.03.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

89 / 23.03.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 

*********** 

90 / 23.03.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 

*********** 

91 / 23.03.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 

*********** 

92 / 23.03.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

93 / 23.03.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

94 / 23.03.2020 
Alocarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei pentru titularul 
********* 

95 /23.03.2020 
Desemnarea responsabililor cu riscurile in cadrul primariei comunei 
Horodniceni, judetul Suceava 

96 / 23.03.2020 

Desemnarea doamnei ********* , avand functia publica de consilier 

asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni, judetul Suceava, consilier de etica si pentru monitorizarea 
respectarii normelor de conduita 

97 / 23.03.2020 
Incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice specifice de 
conducere de secretar general al comunei Horodniceni, judetul 

Suceava, de catre domnul ********** 

98 / 16.04.2020 Incetare dreptului la indemnizatia lunara pentru doamna *********** 

99 / 16.04.2020 Incetare dreptului la indemnizatia lunara pentru doamna *********** 

100/16.04.2020 Incetare dreptului la indemnizatia lunara pentru doamnul ******** 

101/16.04.2020 Incetare dreptului la indemnizatia lunara pentru doamnul ******** 

102/16.04.2020 
Angajarea cu contract individual de muncă a doamnei*********, ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap,*********   



103/16.04.2020 
Angajarea cu contract individual de muncă a domnului *********, ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap, *******   

104/16.04.2020 
Angajarea cu contract individual de muncă a domnului *********, ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap, *********   

105/16.04.2020 
privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 
monoparentale și ajutor social pentru titularul *********  

106/16.04.2020 
Acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei monoparentale 
și ajutor social pentru titularul ******** 

107/16.04.2020 
Desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul 
Electoral al comunei Horodniceni, judetul Suceava 

108/16.04.2020 
Masuri organizatorice referitoare la protectia datelor cu caracter 

personal la nivelul comunei Horodniceni, judetul Suceava 

109/16.04.2020 
Angajarea cu contract individual de munca a doamnei ******** ca 

asistent personal pentru persoana cu handicap, ******* 

110/04.05.2020 
Revocarea Dispozitiei nr. 103 dIN data de 16.04.2020 privind angajarea 
cu contract individual de munca a domnului ******** ca asistent 
personal pentru persoana cu handicap grav, ********* 

111/04.05.2020 
Revocarea Dispozitiei nr. 99 din data de 16.04.2020 privind incetarea 
acordarii indemnizatiei lunare de insotitor a doamnei ********, 

persoana cu handicap grav. 

112/20.05.2020 Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna mai 2020   

113/25.05.2020 
Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru 
titularul ********  

114/25.05.2020 
Incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul 
********* 

115/25.05.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
********  

116/25.05.2020 
Incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul 

*********  

117/26.05.2020 Acordarea ajutorului social pentru titularul ********   

118/28.05.2020 
Angajarea cu contract individual de muncă a doamnei ****** ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav *******  

119/28.05.2020 Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță   

120/28.05.2020 
Numirea doamnei ******** ca persoană responsabilă pentru 

îndrumarea și supravegeherea executării orelor de muncă 
neremunerată în folosul comunității  

121/28.05.2020 

Revocarea Dispoziției nr. 38 din 28 ianuarie 2020 privind stabilirea 
salariului de bază al asistenților personali ai persoanelor cu handicap și 

a indemnizației persoanelor cu handicap grav, începând cu data de  
luna 1 ianuarie 2020 

122/02.06.2020 
Incetarea Contractului individual de munca, a domnului ******, ca 
asistent personal pentru persoana *******. 

123/02.06.2020 desemnarea persoanelor responsabile cu derularea programului POAD 



2019-2020 

124/04.06.2020 Acordarea tichetelor sociale pentru gradinita 

125/24.06.2020 
Convocarea Consiliului Liocal Horodniceni in sedinta ordinara pe luna 

iunie  

126/ 

29.06.2020 
Constituirea comisiei comunei Horodniceni pentru Recensamantul 

populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021  

127 / 
29.06.2020 

Acordarea ajutorului social pentru titularul ********* 

128 / 
29.06.2020 

Acordarea ajutorului social pentru titularul ********  

129 / 
29.06.2020 

Acordarea ajutorului social pentru titularul ********   

130 / 
29.06.2020 

Incetarea ajutorului social pentru titularul ********** 

131 / 
29.06.2020 

Incetarea ajutorului social pentru titularul ********** 

132 / 

30.06.2020 
Convocarea Consiliului Local Horodniceni în ședința ordinară pe luna 

iulie 2020. 

133 / 
30.06.2020 

 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică-  

execuția  lucrărilor de „Modernizare drum comunal Buburuz Dora – 
Zoița Ioan (strada Nucului), având numărul cadastral 32653ʺ 

134 / 
01.07.2020 

Incetarea contractului individual de muncă al doamnei ******* 

135 / 
01.07.2020 

Prelungirea contractului de muncă al doamneni ****** asistent 
personal pentru persoana cu handicap grav ********     

136 / 
01.07.2020 

Acordarea ajutorului de urgență domnului *********** 

137 / 

01.07.2020 
Acordarea ajutorului de urgență domnului **********  

138 / 

01.07.2020 
Acordarea ajutorului de urgență domnului ********** 

139 / 
01.07.2020 

Acordarea ajutorului de urgență doamnei ******* 

140 / 

01.07.2020 

Acordarea stimulentului de risc, doamnei *******, consilier asistent în 
cadrul compartimentului asistență socială din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Horodniceni, județul Suceava 

141 / 
01.07.2020 

Acordarea stimulentului de risc, doamnei ********, asistent comunitar 
al comunei Horodniceni, județul Suceava 

142 / 

10.07.2020 
Delegarea atribuțiilor secretarului general al comunei Horodniceni, pe 

perioada concediului de odihnă parțial pe anul 2020  

143 / 
14.07.2020 

instituirea curatelei speciale și numirea doamnei ******* curator 
special al minorilor ****** și ******** 



144 / 
14.07.2020 

Acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru tituralul 
******* 

145 / 
14.07.2020 

Incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru titularul 
*******      

146 / 

14.07.2020 
Numirea doamnei ******* curator special al minorilor ****** și 

********** 

147 / 
14.07.2020 

Numirea comisie de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 
„Amenajare podețe în comuna Horodniceni, județul Suceava” 

148 / 
27.07.2020 

Stabilirea listelor de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu 
produse de igienă, tranșa a II-a, din cadrul programului POAD 2019-

2021 la nivelul comunei Horodniceni       

149 / 

27.07.2020 
Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul ********** 

150 / 
27.07.2020 

Acordarea ajutorului social pentru titularul ********        

151 / 
27.07.2020 

 Acordarea ajutorului social pentru titularul ****** 

152 / 

27.02.2020 

Angajarea cu contract individual de muncă a domnului ****** ca 

asistent personal pentru persoana cu handicap grav ******* 

153 / 
27.07.2020 

Incetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor a domnului 
******** persoană cu handicap grav  

154 / 
27.07.2020 

încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor a doamnei ****** 
persoană cu handicap grav 

155 / 
27.07.2020 

Modificarea contractului de muncă încheiat între comuna Horodniceni și 

doamna ********* asistent personal pentru persoana cu handicap 
grav ******** 

156 / 
27.07.2020 

Constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Horodniceni, județul 

Suceava 

156 / 
27.06.2020 

Constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Horodniceni, județul 
Suceava 

157 / 
28.06.2020 

acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru titularul 
******** 

158 / 
30.07.2020 

desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea măsurilor în 

domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic 
prevăzute de Legea nr. 136/2020, la nivelul comunei Horodniceni, 
județul Suceava 

159 / 
30.07.2020 

Stabilirea sediului biroului electoral de circumscripție comunală nr.64 
Horodniceni și a programului acestuia 

160 / 
30.07.2020 

Acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru titularul 
*******  



161 / 
03.08.2020 

Modificarea nr. 159 din 30.07.2020 privind stabilirea sediului biroului 
electoral de circumscripție comunală nr.64 Horodniceni și a programului 
acestuia 

162 / 
05.08.2020 

Instituirea curatelei speciale si numirea doamnei ******* curator 
special al minorilor ***** SI ******** 

163 / 

07.08.2020 

Desemnarea aparatului tehnic auxiliar al biroului electoral de 

circumscriptie nr 64 Horodniceni 

164 / 
13.08.2020 

Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna august 2020 

165 / 
13.08.2020 

Desemnarea reprezentantilor primariei comunie Horodniceni in Grupul 
de lucru judetean pentru derularea Schemei Nationale de sprijin pentru 

persoanele varstnice si pentru persoanele fara adapost (s.n.s.p.v.p.a.) 

166 / 
13.08.2020 

Stabilirea listelor de suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu 

produse alimentare - transa I, din cadrul programului POAD 2019-2021 
la   nivelul comunei Horodniceni 

167 / 
13.08.2020 

Aprobarea prelungirii contractului de munca al domnului ********  

168 / 

14.08.2020 

Acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familie si ajutor socoal 

pentru titularul *********  

169 / 
14.08.2020 

Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul ********** 

170 / 
20.08.2020 

Incetrarea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor a domnului 
******** persoana cu handicap grav 

171 / 

20.08.2020 

Angajarea cu contract in dividual de munca a domnului ****** ca 

asistent personal pentru persoana cu handicap grav *********** 

172 / 
20.08.2020 

Angajarea cu contract individual de munca a domnului ****** ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav ******** 

173 / 
20.08.2020 

Prelungirea contractului de munca al domnului******* asistent 
personal pentru persoana cu handicap grav ********** 

174 / 

20.08.2020 
Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ****** 

175 / 
20.008.2020 

Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ****** 

176 / 
20.08.2020 

Acordarea unui ajutor de urgenta domnului *******  

177 / 

20.08.2020 
Acordarea unui ajutor de urgenta domnului *******  

178 / 
20.08.2020 

Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ****** 

179 / 
20.08.2020 

Acordarea unui ajutor de urgenta domnului *****  

180 / 

20.08.2020 
Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ******* 



181 / 

20.08.2020 
Acordarea iunui ajutor de urgenta domnului ******** 

182 / 
20.08.2020 

Acordarea unui ajutor de urgenta domnului *******  

183 / 
20.08.2020 

Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 
titularul ************ 

184 / 

20.08.2020 

Incetrarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru 

titularul*********  

185 / 
20.08.2020 

Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
********** 

186 / 
24.08.2020 

Stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral pentru alegerile 
locale din 27.09.2020, in comuna Horodniceni, judetul Suceava 

187 / 

24.08.2020 
Acordarea ajutorului social pentru titularul **********  

188 / 
26.08.2020 

Desemnarea infromaticianului Biroului electoral de cirscumscripție 
comunală nr. 64 Horodniceni 

189 / 
27.08.2020 

Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna septembrie 
2020      

190 / 
28.08.2020 

desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea OUG 133/2020, 

precum și stabilirea modalităților de identificare şi verificare a 
destinatarilor finali ai sprijinului educaţional pe bază de tichete sociale 
pe suport electronic, în comuna Horodniceni, județul Suceava  

191 / 
31.08.2020 

acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru titularul 
******* 

192 / 
31.08.2020 

încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularul 
********* 

193 / 

31.08.2020 

încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularul 

********* 

194 / 
31.08.2020 

încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei titularul 
********* 

195 / 
31.08.2020 

modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru 
titularul********** 

196 / 

31.08.2020 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru 

titularul ********  

197 / 
31.08.2020 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru 
titularul ********  

198 / 
31.08.2020 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru 
titularul ********  

199 / 

31.08.2020 

încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor a doamnei 

********* persoană cu handicap grav 

200 / 
31.08.2020 

angajarea cu contract individual de muncă a domnului ****** ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav ******* 



201 / 
31.08.2020 

aprobarea listelor cu beneficiarii tichetelor de masă caldă din cadrul 
Schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru 
persoanele fără adăpost (S.N.S.P.V.P.A)  

202 / 

02.09.2020 

Desemnarea Doamnei *******, ca persoana responsabila cu 
implementarea prevederilor Lg. nr. 17/07.03.2014 privind unele masuri 

de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in 
extravilan si de modificare a Lg. nr. 238/2001 privind privatizarea 
societatilor comericale ce detin in administrare terenuri proprietate 

publica privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei 
Domeniilor Statului 

203 / 

02.09.2020 

Acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familie si ajutor social 

pentru titularul ********** 

204 / 
03.09.2020 

Acordarea ajutorului social pentru titularul ******** 

205 / 
04.09.2020 

Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul ********** 

206 / 

09.09.2020 
Incetarea dreptului la ajutor social pentru titularul ******** 

207 / 
11.09.2020 

Incetarea dreptului la ajutor social pentru titularul ******** 

208 / 
11.09.2020 

Revocarea dispozitiei Nr. 198 / 31.08.2020 privind modificarea 
cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru titularul ******* 

209 / 
17.09.2020 

Numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul 
”MODERNIZARE DRUM COMUNAL Buburuz Dora- Zoita Ioan (str. 
Nucului), avand Nr cadastral 32653, amplasata in localitatea 

Horodniceni, judetul Suceava”. 

210 / 

18.09.2020 

Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara pe luna 

septembrie 2020 

211 / 
18.09.2020 

Prelungirea contractului de munca al doamnei ****** asistent personal 
pentru persoana cu handicap grav ****** 

212 / 
18.09.2020 

Prelungirea contractului de munca al doamnei ***** Daniela asistent 
personal pentru persoana cu handicap grav *********  

213 / 
18.09.2020 

Interzicerea comercializarii si consumului de bauturi alcoolice in ziua de 
27 septembrie 2020, in intervalul orar 07:00-21:00, in spatiul e 
protectie al fiecarei sectii de votare de pe raza teritoriala a comunei 
Horodnuiceni, judetul Suceava 

214 / 
21.09.2020 

Desemnarea personalului tehnic pentru sprijinirea activitatii birourilor 

electorale ale sectiilor de votare din circumscriptia nr 64 Horodniceni, 
judetul Suceava 

215 / 
23.09.2020 

Acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularul 
******** 

216 / 

23.09.2020 

Acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularul 

******** 



217 / 

23.09.2020 

Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularul 

****** 

218 / 
23.09.2020 

Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularul 
******* 

219 / 
23.09.2020 

Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

220 / 

23.09.2020 

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor a doamnei 

******** persoana cu handicap grav 

221 
/23.09.2020 

Angajarea cu contract individial de munca a domnului *********, ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav, ******* 

222 / 
24.09.2020 

Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si ajutor social 
pentru titularul ********** 

223 / 

25.09.2020 
Acordarea indemnizatiei cuvenite persoanei cu handicap grav *******  

224 / 
25.09.2020 

Numirea doamnei ********* ca persoana responsabila pentru 
indrumarea si supravegherea executarii orelor de munca neremunerata 

in folosul comunitatii. 

225 / 

08.10.2020 

Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna octombrie 

2020.  

226 / 
09.10.2020 

Acordarea tichetelor sociale pentru gradinita. 

227 / 
09.10.2020 

Recuperarea platilor nelegale a unor drepturi de asistenta sociala 
reprezentand ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne.  

228 / 

09.10.2020 
recuperarea platilor nelegale acordate din bugetul local aferent unor 
cheltuieli de personal. 

229 / 
23.10.2020 

Acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********. 

230 / 
23.10.2020 

Acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei pentru 

titularul*********.  

231 / 

23.10.2020 
Modificarea cuantumului alocațiie pentru susținerea familiei pentru 
titularul *******L. 

232 / 
23.10.2020 Incetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul ********* 

233 / 
23.10.2020 

Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul ********** 

234 / 

23.10.2020 
Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul ********** 

235 / 
23.10.2020 

Incetarea contractului individual de munca al doamnei*********** 

incadrat ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav 
*********** 

236 / 
23.10.2020 

acordarea ajutorului de urgenta domnului ************. 



237 / 

23.10.2020 
acordarea ajutorului de urgenta domnului **********.  

238 / 
23.10.2020 

acordarea ajutorului de urgenta domnului **********. 

239 / 
23.10.2020 

acordarea ajutorului de urgenta domnului *************. 

240  /  

23.10.2020 
acordarea ajutorului de urgenta domnului *************. 

241 / 
23.10.2020 

acordarea ajutorului de urgenta doamnei **************. 

242 / 
23.10.2020 

acordarea  ajutorului de urgenta doamnei***************. 

243 / 

23.10.2020 
acordarea  ajutorului de urgenta doamnei **************. 

244 / 
23.10.2020 

acordarea ajutorului de urgenta domnului *************.   

245 / 
23.10.2020 

acordarea  ajutorului de urgenta doamnei *************. 

246 / 

23.10.2020 
acordarea ajutorului de urgenta domnului ************. 

247 / 
26.10.2020 

Desemnarea si stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral 
pentru alegerile pentru Senat si Camera Deputatilordin data de 06 

decembrie 2020, in comuna Horodniceni, judetul Suceava  

248 / 

26.10.2020 

Numirea Comisiei responsabile cu verificarea masurilor de intretinere a 

pajistilor comunale  

249 / 
26.10.2020 

Desemnarea reprezentantului primarului comunei Horodniceni, in 

Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ''Maria Cantacuzino'' 
Horodniceni, in anul scolar 2020-2021 

250 / 
27.10.2020 

Delegarea atributiilor de ofiter de stare civila doamnei ********, 

consilier asistent in cadrul compartimentului de asistenta sociala  

251 / 

30.10.2020 
Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna noiembrie 2020 

252 / 
06.11.2020 

Numirea domnului *********** ca persoana responsabila cu 
desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania in 

anul 2021 

253 / 

06.11.2020 
Acordarea tichetelor sociale pentru gradinita  

254 / 
06.11.2020 

Desemnarea doamnei************, avand functia publica de secretar 

general al comunei Horodniceni, judetul Suceava, consilier de etica si 
pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita 

255 / 

06.11.2020 
delegarea atributiilor domnului viceprimar al comunei Horodniceni, 

judetul Suceava,  ************  



256 / 

06.11.2020 
Aprobarea procedurilor operationale pentru inregistrarea contractelor de 
arenda 

257 / 
06.11.2020 

desemnarea doamnei ***************, consilier in cadrul cabinetului 
primarului comunei Horodniceni, judetul Suceava, persoana 

responsabila cu activitatea de registratura generala la nivelul comunei 
Horodniceni, judetul Suceava si cu ducerea la indeplinire a citatiilor si a 
altor acte de procedura civilain conditiile Codului de procedura civila 

258 / 
20.11.2020 

Desemnarea personalului tehnic pentru sprijinirea activitatii birourilor 

electorale ale sectiilor de votare din comuna Horodniceni, judetul 
Suceava, la alegerile parlamentare din data de 06 decembrie 2020 

259 / 
20.11.2020 Incetarea dreptului la ajutor social  pentru titularul ********** 

260 / 
20.11.2020 Acordarea dreptului la ajutor social pentru titularul ********** 

261  / 
23.11.2020 

Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul ********** 

262 / 
24.11.2020 

Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 

titularul ************ 

263 / 
24.11.2020 

Incetarea platii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei pentru 
titularul ************** 

264 / 
24.11.2020 Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei *********** 

265 / 
24.11.2020 Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ************ 

266 / 
24.11.2020 Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei ********** 

267 / 
24.11.2020 Acordarea unui ajutor de urgenta domnului ************  

268 / 
24.11.2020 Acordarea unui ajutor de urgenta domnului *********** 

269 / 
25.11.2020 Acordarea dreptului la ajutor social somnului ************  

270 / 
27.11.2020 

Acordarea dreptului la ajutorul  pentru incalzirea locuintei familiilor si 
persoanelor singure  care beneficiaza de ajutor social, in perioada 

sezonului rece noiembrie - martie 2021 

271 / 

27.11.2020 

Acordarea dreptului la ajutorul  pentru incalzirea locuintei familiilor si 
persoanelor singure altele decat cele care beneficiaza de ajutor social, 
in perioada sezonului rece noiembrie - martie 2021 

272 / 
27.11.2020 Acordarea dreptului la ajutor social pentru titularul********** 

273 / 

03.12.2020 
Prelungirea indemnizatiei doamnei ********* persoana cu handicap 

grav  



274 / 

04.12.2020 
Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna decembrie 
2020  

275 / 
09.12.2020 Acordarea tichetelor sociale pentru gradinita  

276 / 
11.12.2020 

Instituirea curatelei speciale si numirea domnului *********** curator 

specvial al minorei ********** 

277 / 

11.12.2020 
Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul 
*********** 

278 / 
11.12.2020 

Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 
titularul ************ 

279 / 
11.12.2020 

Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si ajutor social 

pentru titularul ********** 

280 / 

18.12.2020 
Convocarea Consiliului Local Horodniceni în ședința ordinară pe luna 
decembrie 2020. 

281 / 
18.12.2020 Incetarea dreptului la ajutor social pentru titularul ********** 

282 / 
18.12.2020 Incetarea dreptului la ajutor social pentru titularul *********** 

283 / 

18.12.2020 Acordarea ajutorului social pentru titularul *********** 

284 / 
18.12.2020 Acordarea ajutorului social pentru titularul ************  

285 / 
18.12.2020 

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor a doamnei 

********* persoana cu handicap grav 

286 / 

18.12.2020 
Angajarea cu contract individual de munca a domnului************* 
ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, ********* 

287 / 
18.12.2020 

Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii pe anul 2020 si a comisiei de casare si 

declasare a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar si materialelor  

288 / 

18.12.2020 
Recuperarea platilor nelegale acordate din bugetul local al comunei 
Horodniceni 

289 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului********** 

290 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei **********  

291 / 

22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei********* 

292 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei********* 

293 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului ***********  



294 / 

22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului *********** 

295 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului ************  

296 / 
22.12.2020 acordarea ajutorului de urgenta doamnei **************. 

297 / 

22.12.2020 acordarea ajutorului de urgenta doamnei **************. 

298 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului *********  

299 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului ********** 

300 / 

22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului ***********I  

301 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului ***********  

302 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei *******A  

303 / 

22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului *******  

304 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta domnului*********   

305 / 
22.12.2020 Acordarea ajutorului de urgenta doamnei ********** 

306 / 

29.12.2020 
Angajarea cu contract individual de munca a doamnei ******** ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav ************ 

 


