
  
                                       
                                 
                           

 
 

HORODNICENI, 08 februarie 2021 
 

PROCESUL-VERBAL 
al celei de-a 4-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din 

mandatul 2020-2024 
 

    Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 17 din 02 februarie 2021 a 4-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 08 februarie 
2021, de la ora 15:00.  
 
Lista de prezență: 
 
- consilieri locali prezenți (12) , doamna Cozma Arsinica lipsește motivat.  
 
1. Aioanei Ioan (P.S.D.);    
2. Cozma Constantin (P.N.L.);  
3. Florea Vasile (P.S.D.);  
4. Grămadă Dumitru (P.S.D.);  
5. Hreamătă Vasile (P.N.L.);  
6. Lemnaru Petru (P.N.L.);  
7. Mihai Victor (P.N.L.); 
8. Neamțu Constantin (P.N.L.);  
9. Savin Alexandru (P.M.P.);  
10. Scurtu Alexandru (P.N.L.);  
11. Tanasă Petru (P.S.D.);  
12. 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. 17 din 2 februarie 2021, convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei 
Horodniceni, astăzi, 08 februarie 2021, ora 15:00, 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 
speciale de afișaj stabilite prin dispoziție de către primar și transmisă spre publicare pe pagina de 
internet la adresa: www.comunahorodnicenisv.ro. 
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Nr. 561 din  08.02.2021 



  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. 17 din 02.02.2021, după cum urmează: 
 
1.  Prezentarea procesului verbal ședinței ordinare din 12 ianuarie 2021- prezintă Secretarul comunei 

Horodniceni, Luiza-Maria Mitrofan; 

2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și 

completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru 

alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 

Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, 

Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Hrorodniceni, Actele adiționale 

de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava.     

    Se solicită aviz 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. 
 

3. Proiect de hotărâre privind  completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 
6/01.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale 
din Organigrama comunei Horodniceni  
Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1  și de la comisia de specialitate nr. 2. 
 

4. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de 

alipire a imobilelor cu nr. cadastral 32643 și 34135 și a documentației cadastrale de 

dezlipire a imobilului cu nr. cadastral  34069 ce aparțin domeniului public al comunei 

Horodniceni, județul Suceava    

    Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.2. 

 
     Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot și aprobată cu 12 (doisprezece) 
voturi „pentru”.  
  
   Punctul 1: 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. 
   Doamna secretar general aduce la cunoștință faptul că, potrivit art. 138 alin. (15) din Codul 
Administrativ, consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului 
local, să conteste conţinutul procesului - verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor 
exprimate în şedinţa anterioară. 
 
         Procesul verbal este supus aprobării care este votat cu 12 ( doisprezece ) voturi „pentru”. 
 
    Înainte de începerea dezbaterii proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, doamna Luiza-
Maria Mitrofan, secretarul general al comunei, aduce la cunoștință faptul că în conformitate cu 
prevederile art. 228 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 



57/03.07.2019, în exercitarea funcției, consilierul local aflat în conflict de interese în condițiile 
prevăzute de cartea I, titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, 
are obligația să se abțină de  la emiterea sau participarea la emiterea, ori adoptarea actului 
administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea 
produce un folos material pentru sine sau pentru:  
 a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei 
obligaţii; 
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care 
obţine venituri; 
d) o altă autoritate din care face parte; 
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată 
către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 
 
   În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a 
consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care 
se consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinţei. 
   Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul 
pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat 
interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 
    Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 
alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
   Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de 
interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe 
o perioadă de maximum 6 luni. 
   Doamna secretar general constată că nu sunt astfel de situații și se poate proceda la 
parcurgerea ordinii de zi.  
 
  Domnul Mihai Victor - președintele de ședință propune să se intre în ordinea de zi cu punctul 2: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului 
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al 
Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei 
Hrorodniceni, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a 
Statutului. 

  Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
   Are cuvântul președintele Comisiei II, pentru a prezenta avizele favorabile al comisiei  la 
proiectul de hotărâre.  
Nu sunt alte discuții.  
  
  Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind 
Hotărârea privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi 
a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 
Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și 
împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 
Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele 



Asociației, în numele și pe seama comunei Hrorodniceni, Actele adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului. 
 
      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind  completarea anexei 
1 la Hotărârea Consiliului local nr. 6/01.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază 
ale funcţiilor publice şi contractuale din Organigrama comunei Horodniceni. 
   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: 12 voturi „pentru”, 0„împotrivă”, 0  „abțineri” devenind 
Hotărârea privind  completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 6/01.02.2019 privind 
stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din Organigrama comunei 
Horodniceni. 
 
   Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea 

documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cadastral 32643 și 34135 și a 

documentației cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral  34069 ce aparțin 

domeniului public al comunei Horodniceni, județul Suceava    

   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. Domnul primar precizează că imobilelele ce fac obiectul proiectului de hotărâre vor fi 
predate către Compania Națională de Investiții, după aprobarea finanțării, în vederea 
implementării proiectelor „Construire Sală de educație fizică în satul Brădățel” și „Construire Sală 
de sport în satul Botești”. Pentru ambele obiective, s-au  transmis  solicitări de finanțare către CNI. 
Are cuvântul președintele Comisiei II, pentru a prezenta avizele favorabile al comisiei  la proiectul 
de hotărâre.  
Nu sunt alte discuții.  
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind 
Hotărârea însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cadastral 
32643 și 34135 și a documentației cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral  34069 ce 
aparțin domeniului public al comunei Horodniceni, județul Suceava  . 
   Diverse:  
- Domnul Savin Alexandru atrage atenția asupra programării iluminatului public în satul 
Rotopănești;  
-  Domnul primar aduce în discuție faptul că pe conturile de socializare, în mediul on-line, au 
apărut, din nou, mesaje defăimătoare care nu corespund adevărului privind investițiile derulate la 
nivel local și  roagă consilierii locali să-și exprime public în ședința de consiliu toate doleanțele, să 
aducă amendamente PHCL, dacă este cazul, să atragă atenția asupra inițiativelor cu care nu sunt 
de acord și să dezmintă informațiile eronate lansate de persoanele de rea-credință care se ascund 
în spatele conturilor false și denigrează imaginea Consiliului local și a întregii comunități.   
- Domnul primar menționează că atât timp cât mesajele sunt postate de pe conturi fără identitate 
reală, nu este indicat să le dea curs și să răspundă pe Facebook, dar ține să puncteze următoarele 
aspecte pentru corecta informare a consilierilor locali prezenți: referitor la achiziționarea lucrării de 
modernizare a iluminatului public, amintește că prin HCL nr. 35/2020 s-a aprobat „Modernizarea și 
eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Horodniceni, județul Suceava” pentru care a 
fost obținută finanțare la Agenția Fondului de Mediu în valoare de 571.557,00 lei din care 
59.657,00 lei din bugetul local. Consideră că atât timp cât a fost această oportunitate de finanțare 
pentru modernizarea iluminatului public pe o lungime de 15 km, cu 380 lămpi noi, ar fi fost păcat 
să nu se atragă această finanțare din fonduri guvernamentale prin AFM;  
- referitor la suprafața parcării dispensarului medical din Horodniceni amenajată cu pavele, 
precizează că suprafața pentru care s-au achiziționat pavele corespunde realității, lucrările de 



amenajare parcare pentru dispensar au fost aprobate prin HCL nr. 73/2020 și că aceste lucrări vor 
fi controlate de Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat în Construcții, după recepție; referitor la 
serviciul de deszăpezire subliniază că buldoexcavatorul primăriei nu poate face față pentru 
deszăpezirea din toate cele cinci sate ale comunei și că plata se face pe orele efectiv lucrate. 
Contractul este încheiat pe valoarea maximă de 31.500 lei, cu precizarea că plata se face doar 
pentru orele efectiv lucrate, pe baza centralizatorului lunar asumat de viceprimarul comunei. 
Referitor la sediul stației de autobuz (clădire adminstrativă) pentru care s-au aprobat lucrările de 
renovare prin HCL nr.72/2020, devizul proiectantului este 110.592 lei (fără tva) din care 
Construcții +Montaj =72.229 lei, dar contractul de lucrări a fost încheiat pentru suma de 59.000 
lei. Prin HCL nr. 78/2020 s-a aprobat achiziția unei autoutilitare second hand în valoare maximă de 
65.000 lei f.tva. În urma căutărilor pe piața auto, s-a găsit o ofertă avantajoasă din punct de 
vedere calitate-preț, raportat la numărul de kilometri, la starea tehnică și s-a achiziționat o 
autotutilitară ce deservește activitățile enunțate în referatul de aprobare la momentul aprobării 
achiziției. Referitor la pubelele pentru care s-a făcut achiziția pe SEAP în luna martie 2020, domnul 
primar repetă că, ulterior achiziției de pe SEAP nu s-a încheiat contractul de furnizare, deci 
achiziția nu a fost finalizată prin încheierea unui contract. Simpla acceptare a ofertei pe SEAP nu 
atrage obligații contractuale.  
Domnul primar mai precizează că toate achizițiile publice sunt verificate de Curtea de Conturi, la 
recepția lucrărilor participă reprezentant de la Inspectoratul de Stat în Construcții, astfel că nu se 
poate discuta despre încălcarea legii. Domnul primar menționează că se derulează concursurile de 
ocupare a funcțiilor publice de consilier achiziții publice și consilier asistență socială, concursuri 
publice, afișate pe site-ul ANFP, pe site-ul primăriei, la care se pot înscrie toți candidații care 
îndeplinesc condițiile.  
- Dl. Grămadă Dumitru intervine și spune că va depune plângere pentru a afla cine se află în 
spatele conturilor false pentru că multe dintre aceste conturi sunt asociate cu el;  
- Dl. Savin Alexandru întreabă dacă pentru pubelele pentru compost ce s-au distribuit de către 
primărie, anii din urmă, există o evidență? 
-  Dl. primar răspunde că există tabele prin care au fost distribuite;  
- Dl. Savin consideră că trebuie verificat dacă persoanele cărora li s-au dat pubele pentru compost 
le-au păstrat în bune condiții și să nu le utilizeze în alt scop decât pentru obținerea compostului 
din deșeuri;   
- Dl. Florea Vasile întreabă dacă sunt șanse pentru asfaltarea Str. Școlii?;  
- Dl. primar răspunde că da, Str. Școlii este inclusă în cererea de finanțare depusă la CNI și 
reiterează faptul că parte din drumuri sunt incluse pentru asfaltare prin CNI și celelalte vor fi 
asfaltate din bugetul local;  
- dl. Scurtu atrage atenția asupra podețului de la Zoița din Botești care prezintă pericol pentru 
circulația rutieră;  
- Dl. Aioanei Ioan întreabă de ce microbuzul școlar nu mai transportă elevii din Brădățel Vale la 
școală; Dl. Mihai Victor răspund că în perioada pandemiei din cauza restricției privind numărul de 
elevi nu se încadrează în orar și nu este însoțitor (cadru didactic), microbuzul efectuând cursele 
pentru transportul dintre localități și nu pe distanțe mici în interiorul localității.  
    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 februarie 
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 


