
 

          REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR 

   CONSILIULUI LOCAL HORODNICENI 
 

  

Nr.  
crt  

Data emiterii  
Anul 2020  

  

  
                    Conţinutul pe scurt al  Hotărârii  

  

Luna   Ziua     

1  Ianuarie   31  Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local 
pentru repartizarea orelor de munca ce se efectueaza de persoanele 
beneficiare ale venitului minim garantat, in anul 2020. 

2 Ianuarie  31  Privind validarea dispozitiei nr. 312 din data de 23.12.2019 privind 
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei horodniceni 
pe anul 2019. 

3 Ianuarie  31  Privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru actiunile de 
protocol si pentru consumul lunar de carburanti al autoturismului si al 
buldoexcavatorului ce apartin UAT Horodniceni pentru anul 2020. 

4 Ianuarie  31  Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 39/2019 privind 
aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a 
imobilului - teren in suprafata de 14.200 mp, avcand numarul 
cadastral 32462, proprietate privata a comunei Horodniceni, situat in 
extravilanul comunei Horodniceni. 

5 Ianuarie  31  Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli comunei 
Horodniceni, judetul Suceava, pe anul 2020 

6 Ianuarie  31  Privind completarea anexei 1 la HOTARAREA Consiliului Local 
Horodniceni nr. 6 / 01.02.2019 privind stabilirea salariilor de baza ale 
functiilor publice si contractuale din Organigrama comunei 
Horodniceni 

7 Februarie 17 Stabilirea de masuri pentru Registrul Agricol pentru Perioada 2020-
2024. 

8 Februarie 17 Privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului din domeniul 
privat al comunei Horodniceni, cu nr. Cadastral 32698, din imobil cu 
destinatia unitate de invatamant, in care a functionat Scoala cu 
clasele I-IV Rotopanesti, in imobilul cu alta destinatie 

9 Februarie 17 Privind aprobarea si insusirea acordului de parteneriat cu Asociatia 
Militarilor Veterani si a Veteranilor cu dizabilitati ''Sfantul Mare 
Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir'' 

10 Februarie 17 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 
Horodniceni pe anul 2020. 

11 Martie 
 

20 Privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunile de functionare si 
dezvoltare ale bugetului local a; comunei Horodniceni, judetul 
Suceava pe trimestrul IV, anul 2019 

12 Martie 20 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local 
Horodniceni, pentru lunile aprilie, mai, iunie 2020 

13 Martie 20 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta la 
nivelul comunei Horodniceni, judetul Suceava 

14 Martie 20 Privind aprobarea neasumarii responsabilitatii de catre UAT Comuna 
Horodniceni a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 



contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a 
contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea masurilor educative, aferente Programului pentru Scoli al 
Romaniei, in perioada 2020-2023 

15 Martie 20 Privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului 
de specialitate al primarului comunei Horodniceni, judetul Suceava 

16 Martie 20 Privind rectificarea bugetului local al comunei Horodniceni pe anul 
2020 

17 Martie 20 Privind aprobarea achizitionarii de pubele pentru implementarea 
sistemului de colectare separata a deseurilor la  nivelul comunei 
Horodniceni, judetul Suceava 

18 Mai 05 Aprobarea executiei bugetare pe sectiunile de functionare si 
dezvoltare ale bugetului local al comunei Horodniceni, judetul 
Suceava pe trimestrul I, anul 2020. 

19 Mai 05 Aprobarea actualizarii planului de analiza si acoperire a riscurilor 
pentru anul 2020 al comunei Horodniceni 

20 Mai 05 indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, 
pe anul 2021 

21 Mai 05 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a finantarii din bugetul 
local a cheltuielilor aferente obiectivului de investitii ''MODERNIZARE 
DRUM COMUNAL BUBURUZ DORA - ZOITA IOAN  (Strada  
Nucului), avand Numarul Cadastra 32653, uat Horodniceni'' 

22 Mai 05 aprobarea achizitiei a 200 de tablete cu internet inclus pentru elevii 
unitatilor de invatamant din reteaua scolara a comunei Horodniceni, 
judetul Suceava si pentru desfasurarea sedintelor consiliului local prin 
mijloace electronice. 

23 Mai 05 aprobarea achizitionarii lucrarii de intretinere a drumului comunal 93 E 
si drumului comunal SAPARD. 

24 Mai 05 aprobarea realizarii obiectivului de investitii ''AMENAJARE TEREN 
SPORT CU GAZON ARTIFICIAL LA SCOALA GIMNAZIALA 
MIHAIESTI, REFACERE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ALEI IN 
SPATIUL DE JOACA'' 

25 Mai 05 aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali ai comunei 
Horodniceni, judetul Suceava 

26 Mai 05 rectificare bugetului local de venituri ci cheltuieli al comunei 
Horodniceni, judetul Suceava pentru anul 2020 

27 Mai 05 Rectificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Horocniceni, judetul 
Suceava, numarul 54 din data de 31.10.2019 

28 Mai 05 completarea Anexei la H.C.L. Nr. 56 din data de 31.10.2019 pentru 
aprobarea regulamentului de organizare si functionare al consiliului 
local al Comunei Horodniceni, judetul Suceava 

29 Mai 05 Atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Horodniceni, 
judetul Suceava , a unor bunuri imobile, aflate pe raza Comunei 
Horodniceni, judetul Suceava 

30 Mai 05 Atestarea apartenetnei la domeniul privat al comunei Horodniceni, 
judetul Suceava, a unor imobile, aflate pe raza comunei Horodniceni, 
judetul Suceava 

31 Mai 05 Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier prin decesul 
domnului ******* 

32 Iunie 30 Validarea mandatului de consilier local al domnului ********** 



33 Iunie 30 Efectuarea unor modificari In componenta Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului local Horodniceni 

34 Iunie 30 Aprobarea instituirii restrictieide tonaj pe drumul comunal 93 B - 
Strada Manastirii, nr cadastral 32358, 32352, 32362 

35 Iunie 30 Implementarea proiectului ''Modernizarea si eficientizarea sistemului 
de iluminat public in comuna Horodniceni, jucetul Suceava '' 

36 Iunie 30 Aprobarea investitiei ''Infiintare retea de distributie gaze naturale in 
comuna Horodniceni, judetul Suceava'' 

37 Iunie 30 Aprobarea soilicitarii de includerii in Programul National de Constructii 
de Interes Public sau Social, Subprogramul ''Drumuri de interes local 
si drumuri de interes judetean'' a obiectivului de investitii ''Modernizare 
drumuri de interes local in comuna Horodniceni, judetul Suceava'' 

38 Iunie 30 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Horodniceni, 
pentru lunile iulie, august, septembrie 2020 

39 Iulie 06 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului 
de specialitate al primarului comunei Horodniceni, judetul Suceava 

40 Iulie 06 Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 
Horodniceni, pe anul 2020 

41 August 17  Aprobarea realizării 
Studiului de Fezabilitate si a serviciilor de consultanţă pentru 
obiectivul de investiţie "Înfiinţare retea de distributie gaze naturale în 
comuna Horodniceni, Judetul Suceava 

42 August 17 Aprobarea demarării proiectului de investiţii ,,Construire Şcoală 
primară în sat Brădăţel, comuna Horodniceni, judeţul Suceava"  

43 August 17 Revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Horodniceni nr. 29 
din 28.05.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
comunei Horodniceni, judeţul Suceava, a unor bunuri imobile, aflate 
pe raza comunei Horodniceni, judeţul Suceava 

44 August 17 Aprobarea execuţiei bugetare pe secțiunile de funcţionare şi 
dezvoltare ale bugetului local al comunei Horodniceni, judeţul 
Suceava pe trimestrul II, anul 2020 

45 August 17 Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 
Horodniceni 

46 Septembrie 17 Privind aprobarea achizitiei serviciilor de realizare a studiului 
topografic pentru obiectivul de investitie INFIINTARE RETEA E 
DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA HORODNICENI, 
JUDETUL SUCEAVA. 

47 Septembrie  01  Privind aprobarea achizitiei lucrarilor de reabilitare a drumului 
comunal cu nr cadastral 33980, situat pe strada Falticenilor, sat 
Horodniceni, judetul Suceava 

48 Septembrie   01  Privind  declararea terenului in suprafata de 2435 mp, aferent Scolii 
cu clasele  I-IV Bradatel, situat in intravilanul satului Bradatel, comuna 
Horodniceni, ca bun de interes public local. 

49  Septembrie   01 Privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 
Horodniuceni, pe anul 2020 

50  Septembrie  01  Privind aprobarea infiintarii Gradinitei cu Program Normal Botesti, 
comuna Horodniceni, judetul Suceava, in anul scolar 2020-2021 si 
inchiderea Scolii Primare Botesti. 



51 Septembrie   21  Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 
Horodniceni pe anul 2020 

52  Septembrie   21  Privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Horodniceni, judetul Suceava 

53 
  

Octombrie  14 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Horodniceni, 
pentruluna octombrie 2020. 
 

54 Octombrie 14 Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei 
Horodniceni, judetul Suceava si aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare al acestuia. 
 

55 Octombrie 14 Insusirea contractului de servicii privind poluarea deseurilor 
municipale nepericuloase in vederea depozitarii si sortarii deseurilor 
reciclabile colectate separat, la nivelul comunei Horodniceni, judetul 
Suceava. 
 

56  Octombrie 14 Aprobarea achizitionarii unei autospeciale de prima interventie la 
incendii pentru comuna Horodniceni, judetul Suceava. 

57  Octombrie 14 Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 
Horodniceni pe anul 2020. 

58 Octombrie 14 Revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Horodniceni nr 34 
din data de 30.06.2020 privind aprobarea instituirii unor restrictii de 
tonaj pe drumul comunal 93 B- Str. Manastirii. 

59  Octombrie 14 Numirea reprezentantilor Consiliului Local Horodniceni in Consiliul de 
Administratie al Scolii Gimnaziale ''Maria Cantacuzino'' Horodniceni in 
anul scolar 2020 – 2021. 
 

60 Octombrie 14 Aprobarea infiintarii unui cabinet medical scolar in cadrul Scolii 
Gimnaziale ''Maria Cantacuzino'' Horodniceni. 

61 Octombrie 14 Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Horodniceni, judetul Suceava. 

62 Noiembrie 05 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Horodniceni 
pentru lunile noiembrie si decembrie  
 

63 Noiembrie 05 Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Horodniceni, judetul Suceava 
 

64 Noiembrie 05 Alegerea viceprimarului comuniei Horodniceni, judetul Suceava 
 

65 Noiembrie 05 Declararea terenului in suprafata de 707 mp, situat in intravilanul 
satului Mihaiesti, comuna Horodniceni, judetul Suceava, ca bun de 
interes public local 
 

66 Noiembrie 05 Rectificare bugetului local de venituri si cheltuielial comunei 
Horodniceni pe anul 2020. 
 



67 Decembrie 10 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul 
comunei Horodniceni, județul Suceava 
 

68 Decembrie 10 Aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și 
dezvoltare ale bugetului local al comunei Horodniceni, județul 
Suceava, pe trimestrul III, anul 2020 

 

68 Decembrie 10 Aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și 
dezvoltare ale bugetului local al comunei Horodniceni, județul 
Suceava, pe trimestrul III, anul 2020 
 

69 Decembrie 10 Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat de la nivelul comunei Horodniceni pentru anul școlar 2021-2022 
 

70 Decembrie 10 Aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanţie 
nr. 605/26.09.2017, pentru proiectul de investitie  intitulat:  

”Modernizare, renovare si dotare camin cultural, sat Horodniceni 
comuna Horodniceni, Judetul Suceava” și finanțat prin Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale, C1.1 – SM 7.6 , conform Contract de 

finanțare nr. C 0760CN00031513500242/15.02.2017, Act Aditional nr. 
4/02.12.2019 
 

71 Decembrie 10 Aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanţie 

nr. 606/26.09.2017, pentru proiectul de investitie  intitulat:  ” 
Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu Program Normal, în sat Horodniceni, 
comuna Horodniceni, judeţul Suceava ” și finanțat prin Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor Rurale, C1.1 – SM 7.2 , conform Contract de 
finanțare nr. C0720EN00031513500587/15.02.2017, Act Aditional nr. 
5/02.12.2019 
 

72 Decembrie 10 Aprobarea achiziției lucrărilor de  reabilitare și modernizare clădire 

administrativă  cu nr. cadastral 34075 situată pe Strada Fălticenilor, 
sat Horodniceni, jud. Suceava 
 

73 Decembrie  10 Aprobarea achiziției lucrărilor de  amenajare parcare și achiziție 

mobilier pentru  dispensarul uman din satul Horodniceni, județul 
Suceava 
 

74 Decembrie 10 Aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului 

școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitare de 
stat, la nivelul comunei Horodniceni 
 

75 Decembrie  10 Alegerea președintului de ședință al Consiliului local Horodniceni 
pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2021 

 

76 Decembrie  10 Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
Horodniceni pe anul 2020 
 

77 Decembrie 10 Inregistrarea comunei Horodniceni, județul Suceava, în Sistemul 

Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor locale 
utilizând cardul bancar (SNEP)  



 

78 Decembrie  10 Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 04.07.2019 privind 

aprobarea achiziţionării unei autoutilitare pentru activităţile  edilitar-
gospodăreşti desfăşurate la nivelul uat Horodniceni, judeţul Suceava.  
 

79 Decembrie 10 Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Horodniceni 
pe anul 2020 

80 Decembrie 10 Acordarea unui sprijin financiar Parohiei ””Sfanta Treime” Rortopanesti, 
comuna Horodniceni, judetul Suceava 

81 Decembrie 10 Aprobarea achizitiei serviciilor de realizare a strategiei de Dezvoltare Locala 
a comunei Horodniceni, judetul Suceava, pentru perioada 2021-2027 

  

 


