
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOZIȚIE  

privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna martie 2021 

                                                                              

Având în vedere prevederile: 

 

a) art. 133  alin (1) coroborat cu art.  134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

          

         în temeiul art.196 alin. (1) lit. b) și art. 197 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

PRIMARUL COMUNEI HORODNICENI emite următoarea dispoziție:  

 

  Art. 1. Ședinţa ordinară a Consiliului local al Comunei Horodniceni se convoacă  pentru ziua de 31 martie 

2021, ora 14,  în sala de şedinţă a Consiliului local  Horodniceni, conform documentului de convocare 

anexat. 

  Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali 

ai Consiliului local al Comunei Horodniceni consilierilor locali, în format electronic sau vor putea fi ridicate 

personal de la sediul Consiliului Local al comunei Horodniceni.  

  Art. 3. Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, vor fi 

înaintate spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al Comunei Horodniceni. 

  Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în 

condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

  Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează secretarul general al comunei 

Horodniceni, care va aduce la cunoștință publică ordinea de zi a ședinței și va proceda la convocarea 

consilierilor locali. 

  Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, 

prezenta dispoziție se înaintează Instituției Prefectului Județului Suceava pentru exercitarea controlului de 

legalitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în 

Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet, 

https://comunahorodnicenisv.ro/dispozitiile-autoritatii-executive/. 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 25 martie 2021  

Nr. 76                                              

PRIMARUL COMUNEI HORODNICENI, 
 

 …………………………….……… 
Neculai FLOREA 

Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretarul general al comunei, 
 ………………….……… 
Luiza-Maria MITROFAN 

ROMÂNIA 

Județul Suceava  

PRIMARUL  

COMUNEI HORODNICENI  

 

 



 

 

Anexă la Dispoziţia nr. 76 din 25.03.2021  a  Primarului Comunei Horodniceni 

 

C O N V O C A T O R 

  

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 17 din  25.03.2021 se convoacă şedinţa  ordinară a 

Consiliului local  al comunei Horodniceni, care va avea loc în data de 31.03.2021, ora 14ºº, la sediul  

Consiliului local Horodniceni , cu următorul 

 

PROIECT DE  ORDINE   DE   ZI : 

 

1.  Prezentarea procesului verbal ședinței ordinare din 08 februarie 2021- prezintă Secretarul comunei 

Horodniceni, Luiza-Maria Mitrofan; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al comunei 

Horodniceni, județul 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 aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 
înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, 
de pe raza unității administrativ- teritorială a comunei Horodniceni, județul Suceava 
Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr. 2. 
 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului local Horodniceni 

pentru lunile aprilie, mai, iunie 2021 

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

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind gospodărirea comunei 

Horodniceni, județul Suceava 

    Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 și nr. 2.  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Construire și dotare 

dispensar în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 și nr. 3  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Extindere infrastructură 

de alimentare cu apă și apă uzată în  comuna Horodniceni, județ Suceava” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Sală de sport sat Botești, 

comuna Horodniceni” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 și nr. 3  

 

9. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră 

de interes local in comuna Horodniceni, judetul Suceava” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 

 

 

 



 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Construire și 

dotare sală de educație fizică în satul Bradațel, comuna Horodniceni, județul Suceava - 

proiect tip” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 și nr. 3  

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare 
și dezvoltare ale bugetului local al comunei Horodniceni, județul Suceava pe trimestrul 
IV, anul 2020 
Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 

 

12. Diverse probleme ale administrației publice locale 

 

 Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-11 :  Neculai FLOREA –primarul comunei Horodniceni   

 

  Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai 

Consiliului local al Comunei Horodniceni, în format fizic sau în format electronic.  

  Proiectele de hotărâre  înscrise  pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege au fost  

trimise  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al Comunei Horodniceni. 

  Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate,  sunteți invitați să  formulați  şi  să depuneți  

amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

 

 

P R I M A R,                                                                                      SECRETAR GENERAL, 

  Neculai FLOREA                                                                           Luiza-Maria MITROFAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     Anexă la Convocatorul  şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Horodniceni din data de 
31.03.2021 
 

PROIECT  DE  ORDINE  DE  ZI 
a  şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Horodniceni  din data de 31.03.2021,  ora  

14ºº 
 

 

1.  Prezentarea procesului verbal ședinței ordinare din 08 februarie 2021- prezintă Secretarul comunei 

Horodniceni, Luiza-Maria Mitrofan; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al comunei 

Horodniceni, județul 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 aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 
înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, 
de pe raza unității administrativ- teritorială a comunei Horodniceni, județul Suceava 
Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr. 2. 
 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului local Horodniceni 

pentru lunile aprilie, mai, iunie 2021 

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

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind gospodărirea comunei 

Horodniceni, județul Suceava 

    Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 și nr. 2  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Construire și dotare 

dispensar în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 și nr. 3  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Extindere infrastructură 

de alimentare cu apă și apă uzată în  comuna Horodniceni, județ Suceava” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Sală de sport sat Botești, 

comuna Horodniceni” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 și nr. 3  

 

9. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră 

de interes local in comuna Horodniceni, judetul Suceava” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Construire și 

dotare sală de educație fizică în satul Bradațel, comuna Horodniceni, județul Suceava - 

proiect tip” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 și nr. 3  

 



 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare 
și dezvoltare ale bugetului local al comunei Horodniceni, județul Suceava pe trimestrul 
IV, anul 2020 
Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1 

 

12. Diverse probleme ale administrației publice locale 

 

 

Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-11 :  Neculai FLOREA –primarul comunei Horodniceni   

 

 

  Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai 

Consiliului local al Comunei Horodniceni, în format fizic sau în format electronic.  

 

  Proiectele de hotărâre  înscrise  pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege au fost  

trimise  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al Comunei Horodniceni. 

 

  Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate,  sunteți invitați să  formulați  şi  să depuneți  

amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

 
 
 
 

Secretar general,  
Luiza-Maria MITROFAN 


