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Minuta 

  ședinței ordinare a Consiliului Local Horodniceni in data de 31.03.2021 
 

Din numărul total de 13 consilieri sunt prezenţi la lucrările şedinţei un număr de 
13 consilieri, şedinţa fiind legal constituită.  

Lucrările şedinţei au fost deschise de secretarul comunei Horodniceni, dna Luiza-
Maria Mitrofan.  

Doamna Luiza-Maria Mitrofan deschide lucrările şedinţei convocată de către 
primarul comunei Horodniceni prin Dispoziţia nr. 76/25.03.2021. 

  Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre 
suplimentar au fost dezbătute şi supuse la vot, astfel: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale 
Consiliului local al comunei Horodniceni, județul Suceava 
 Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
2. 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 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului 
local Horodniceni pentru lunile aprilie, mai, iunie 2021 

    Proiectul de hotărâre a fost votat 9 voturi „pentru”,  3 „împotrivă”, 1 „abținere”.  
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind 
gospodărirea comunei Horodniceni, județul Suceava 
    Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Construire 
și dotare dispensar în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Extindere 
infrastructură de alimentare cu apă și apă uzată în  comuna Horodniceni, județ 
Suceava” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ”Sală de 
sport sat Botești, comuna Horodniceni” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
8. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizare 
infrastructură rutieră de interes local in comuna Horodniceni, judetul Suceava” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 



 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  
”Construire și dotare sală de educație fizică în satul Bradațel, comuna 
Horodniceni, județul Suceava - proiect tip” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
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 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru din 13 voturi exprimate. 
 
 
    
   Punctele de lucru înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, domnul consilier Mihai Victor,  
președinte de ședință, declară închise lucrările şedintei ordinare.  
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările si completarile ulterioare, minuta se 
va publica la sediul Primăriei comunei Horodniceni şi pe site-ul propriu. 

 
 
      

        Secretarul general al comunei , 
Luiza-Maria Mitrofan  


