
Registru Pentru Evidența Proiectelor de  

dispoziţii ale Primarului comunei Horodniceni,  

judetul Suceava 

-2021- 

 

Nr.  Crt./  
Data emiterii  

 
Titlul proiectului de dispozitie 

Compartimen
tul  de resort 
care  

intocmeşte   
proiectul  

Nr.  si data 
referatului de 
necesitate  

    

54 / 
25.02.2021 

Angajarea cu contract de muncă a doamnei *********, 
ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav 

************. 

Asistență 
Socială 

823 / 23,02,2021 

53 / 
25.02.2021 

Acordarea indemnizației cuvenite doamnei 
**************, reprezentant lega al persoanei cu 

handicap grav **************  

Asistență 
Socială 

822 / 23,02,2021 

52 / 
25.02.2021 

Prelungirea contractului de muncă al doamnei 
**************, asistent personal pentru persoana cu 

handicap grav *************** 

Asistență 
Socială 

860 / 24,02,2021 

51 
/25.02.2021 

Încetarea dreptului la ajutor social pentru titularul 
****************. 

Asistență 
Socială 

875 / 24,02,2021 

50 / 
25.02.2021 

Încetarea dreptului la ajutor social pentru titularul 
****************. 

Asistență 
Socială 

820 / 23,02,2021 

49 / 
22.02.2021 

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

Asistență 
Socială 

591 / 09,02,2021 



48 / 
22.02.2021 

Încetarea dreptului la ajutor sociale pentru titularul 
**************. 

Asistență 
Socială 

611 / 10,02,2021 

47 / 
22.02.2021 

Aprobarea Codului de conduită al salariaților, funcționari 
publici și personal contractual din cadrul Primăriei 

Comunei Horodniceni, județul Suceava. 

Secretariat 819 / 22,02,2021 

46/ 
22.02.2021 

Aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia 

proiectelor de dispoziţii ale primarului comunei 
Horodniceni, județul Suceava. 

Secretariat 808 / 22,02,2021 

45 / 
22.02.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 
familiei pentru tutularul *********** 

Asistență 
Socială 

787 / 19,02,2021 

44 / 
22.02.2021 

 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 

familiei pentru titularul *********** 

Asistență 
Socială 

788 / 19,02,2021 

43 / 
22.02.2021 

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

Asistență 
Socială 

781 / 19,02,2021 

42 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru sustținerea 
familiei pentru titularul *********** 

Asistență 
Socială 

785 / 19,02,2021 

41 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei pentru tutularul *********** 

Asistență 
Socială 

782 / 19,02,2021 

40 / 
22.02.2021 

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

Asistență 
Socială 

780 / 19,02,2021 

39 / 
22.02.2021 

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

Asistență 
Socială 

784 / 19,02,2021 

38 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea 
familiei pentru titularul *********** 

Asistență 
Socială 

786 / 19,02,2021 



37 / 
22.02.2021 

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

Asistență 
Socială 

 

783 / 19,02,2021 

36 / 
17.02.2021 

Actualizarea componentei comisiei pentru probleme 

de aparare a comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretariat 622 / 0,02,2021 

35 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea doamnei ***********- bibliotecar, în 
cadrul compartimentului juridic, resusre umane, 

stare civilă, bibliotecă din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Horodniceni 

Secretar 319 / 5,01,2021 

34 / 
28.01.2020 

Înființarea postului de consilier, clasa I, grad 
profesional principal, în cadrul com partimentului 
fond funciar, registru agricol, relații cu publicul din 

aparatul de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni 

Secretariat 319 / 25,01,2021 

33 / 
28.01.2020 

Transformarea postului vacant de consilier, clasaI, 
grad profesional debutant în consilier, clasa I, grad 

profesional principal în cadrul compartimentului 

juridic, resurse umane, stare civilă, bibliotecă din 
aparatul de specialitate al primarului comunei 

Horodniceni. 

Secretariat 319 / 25,01,2021 

32 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea doamnei ***********- asistent 
medical comunitar, în cadrul compartimentului de 

asistență socială și autoritate tutelară din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Horodniceni, 

județul Suceava 

Secretariat 319 / 25,01,2021 

31 / 
28.01.2020 

Modificarea postului vacant de consilier, clasa I, grad 

profesional debutant din cadrul compartimentului 
asistență socială 

Secretariat 319 / 25,01,2021 
 

30 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea domnului ***********- muncitor, în 
cadrul  compartimentului administrativ și gospodărire 

comunală din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni, judetul Suceava 

Secretariat 319 / 25,01,2021 
 

29 / 
28.01.2020 

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

Asistenta 
Sociala 

593 / 09,02,2021 

28 / 
28.01.2020 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 

familiei pentru titularul *********** 

Asistenta 
Sociala 

692/15,02,2021 



27 / 
28.01.2020 

Încetarea dreptului la alocația pentru susșinerea 
familiei pentru titularul *********** 

Asistenta 
Sociala 

686/15,02,2021 

26 / 
28.01.2020 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea 

familiei pentru titularul *********** 

Asistenta 
Sociala 

680/15,02,2021 

25 / 
28.01.2020 

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

Asistenta 
Sociala 

612/12,02,2021 

24 / 
28.01.2020 

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

Asistenta 
Sociala 

590/09,02,2021 

23 / 
28.01.2020 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei pentru titularul *********** 

Asistenta 
Sociala 

592/09,02,2021 

22 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea domnului ***********- șofer 
microbuz școlar , în cadrul compartimentului 

administrativ și gospodărire comunală din aparatul 
de specialitate al primarului comuneiHorodniceni, 

județul Suceava 

Secretariat 319/25,01,2021 

 21 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea domnului ***********- Îngrijitor, în 
cadrul compartimentului administrativ și gospodarire 

comunală din aparatul de spercialitate al primarului 
comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretariat 319/25,01,2021 

20 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea domnului ***********- muncitor 
(sofer buldoexcavator), în cadrul compartimentuluyi 

administrativ și gospodărire comunală din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Horodniceni, 

județul Suceava 

Secretariat 319/25,01,2021 

19 / 
28.01.2020  

transformarea postului vacant de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant în consilier clasa I, grad 

profesional principal în cadrul biroului buget - 
finanțe, contabilitate, impoziteși taxe locale din 
aparatul de specialitate al primarului comunei 

Horodniceni 

Secretariat 319/25,01,2021 

18 / 
28.01.2020 

acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță 

 

Asistenta 
Sociala 

579/08,02,2021 



17 / 
28.01.2020 

Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe 
luna februarie 2021 

 

 - 

16 / 
23.01.2020 

transformarea postului vacant de referent grad 

profesional superior în consilier grad profesional 
principal în cadrul biroului buget, finanțe, 

contabilitate, impozite și taxe, din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Horodniceni, 

județul Suceava 

Secretariat 319/25,01,2021 

15 / 
20.01.2020 

Reîncadrarea doamnei ***********- consilier 
asistent, în cadrul compartimentului de asistență și 
autoritate tutelară din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretariat 319/25,01,2021 

14 / 
20.01.2020 

Modoificarea anexei nr. 3 la Dispozitia nr. 7 privind 

organizarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de executie vacante de 

consilier achizitii publice, grad profesional superior, 

în cadrul compartimentului achiziții publice din 
aparatul de specialitate al primarului comunei 

Horodniceni, judetul Suceava 

Secretariat 357/27,01,2021 

13 / 
20.01.2020 

angajarea cu contract individual de muncă, a 
doamnei ***********ca asistent personal pentru 

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

Asistenta 
Sociala 

399/29,01,2021 

12 / 20.01 
2020 

Încetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul 
*********** 

Asistenta 
Sociala 

90/11,01,2021 

11 / 
20.01.2020 

Stabilirea salariului de bază al asistenților personali 
ai persoanelor cu handicap din cadrul 

compartimentului de asistență socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei 

Horodniceni si a indemnizației persoanelo cu 
handicap grav, pentru anul 2021 

Secretariat 158/14,01,2021 

10 / 
23.01.2020 

Modificare Dispoziției nr. 306 din data de 29.12.2020 
privind angajarea cu contract individual de muncă a 

doamnei ***********ca asistent personal pentru 
persoană cu handicap grav *********** 

Secretar 333/26,01,2021 

9 / 
27.01.2021 

 

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

 

Asistenta 
Sociala 

873/27,10,2021 



8 / 
25.01.2020 

organizarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de 

consilier, grad debutant, în cadrul compartimentului 
asistență socială și autoritate tutelară al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Horodniceni, 
județul Suceava 

Secretar  283/22,01,2021 

7 / 
22.01.2021 

organizarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de 

consilier achiziții publice, grad profesional superior, 
în cadrul compartimentului achiziții publice din 
aparatul de specialitate al primarului comunei 

Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 274/22,01,2021 

6/15.01.2021 
Acordarea ajutorului social pentru titularul 

********** 

Asistenta 
Sociala 

184/15,01,2021 

5/12.01.2021 

acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță 

Asistenta 
Sociala 

96/11,01,2021 

4/12.01.2021 
înființarea unității de implementare (UIP) a 

proiectului „TIC pentru copiii din Horodniceni” 

Secretariat 118/12,01,2021 

3/12.01.2021 
înființarea unității de implementare (UIP) a 

proiectului „Echipamente de protecție medicală 
pentru copiii din comuna Horodniceni” 

Secretariat 117 / 12,01,2021 
 

2/06.01.2021 

desemnarea persoanelor din cadrul primăriei 

comunei Horodniceni, în Grupul de Lucru de la 
nivelul județului Suceava, în vederea implementării 

Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate -POAD 

Secretariat 42 / 05,01,2021 
 

1 / 
06.01.2021 

convocarea Consiliului local Horodniceni în ședință 
ordinară pe luna ianuarie 2021 

Secretariat - 

 


