
  
                                       
                                 
                           

 
 

HORODNICENI, 31 martie 2021 
 

PROCESUL-VERBAL 
al celei de-a 5-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din 

mandatul 2020-2024 
 

    Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 76 din 25 martie 2021 a 5-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 31 martie 
2021, de la ora 14:00.  
 
Lista de prezență: 
 
- consilieri locali prezenți (13) .  
 
1. Aioanei Ioan (P.S.D.);   
2. Cozma Arsinica (P.N.L.);   
3. Cozma Constantin (P.N.L.);  
4. Florea Vasile (P.S.D.);  
5. Grămadă Dumitru (P.S.D.);  
6. Hreamătă Vasile (P.N.L.);  
7. Lemnaru Petru (P.N.L.);  
8. Mihai Victor (P.N.L.); 
9. Neamțu Constantin (P.N.L.);  
10. Savin Alexandru (P.M.P.);  
11. Scurtu Alexandru (P.N.L.);  
12. Tanasă Petru (P.S.D.);  
13. 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. 76 din 25 martue 2021, convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei 
Horodniceni, astăzi, 31 martie 2021, ora 14:00, 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. 1855 din  31.03.2021 



  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. 76 din 25.03.2021, după cum urmează: 
 
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   

 

 
     Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot și aprobată cu 13 (treisprezece) 
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 13 ( treisprezece ) 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 Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al comunei 
Horodniceni, județul Suceava. 

  Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
   Are cuvântul președintele Comisiei II, pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei  la proiectul 
de hotărâre.  
Nu sunt alte discuții.  
  
  Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind 
Hotărârea privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al comunei Horodniceni, județul 
Suceava. 
      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 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. 
   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
      Are cuvântul președintele Comisiei II, pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei  la 
proiectul de hotărâre. 
     Nu sunt alte discuții.   
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0  „abțineri” devenind 
Hotărârea 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 trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de 

ședință al Consiliului local Horodniceni pentru lunile aprilie, mai, iunie 2021.  

   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 

hotărâre.  

Are cuvântul președintele Comisiei II, pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei  la proiectul de 
hotărâre.  
   Domnul Savin Alexandru face prima propunere și îl nominalizează pe domnul Florea Vasile ca 
președinte de ședință pentru lunile aprilie, mai, iunie 2021. Domnul Lemnaru Petru face a doua 
propunere și îl nominalizează pe domnul Hreamătă Vasile. 
   Se supune la vot prima propunere: 9 voturi „pentru” (Savin Alexandru, Aioanei Ioan, Grămadă 
Dumitru, Tanasă Petru, Tanasă Pavel, Cozma Constantin, Cozma Arsinica, Mihai Victor, Neamțu 
Constantin) 3 „împotrivă” (Lemnaru Petru, Scurtu Alexandru, Hreamătă Vasile) 1 „abțineri” 
(domnul Florea Vasile). Domnul Florea Vasile este ales președinte de ședință.  
Nu sunt alte discuții.  
     
      Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

local privind gospodărirea comunei Horodniceni, județul Suceava. 



   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
   Au cuvântul președinții Comisiilor I și II, pentru a prezenta avizele favorabile al comisiilor  la 
proiectul de hotărâre.  
    Domnul Savin Alexandru atrage atenția că la art. 8 alin. (3) lit. i) este prevăzută „interzicerea 
intervenției neautorizate la instalaţiile de iluminat public, prin modificarea încărcăturii reţelei 
electrice sau prin reorientarea lămpilor de iluminat în alte direcţii decît cea stradală” și solicită, în 
consecință, să se facă o verificare a tuturor lămpilor de iluminat public care sunt îndreptate înspre 
curtea cetățenilor și nu înspre drumul public, neasigurând în acest fel iluminatul stradal.  
    Domnul primar îl contactează telefonic pe reprezentantul societății care asigură întreținerea 
iluminatului public în comună și îi pune în vedere situația semnalată de dl Savin Alexandru, 
solicitându-i să ia măsuri pentru îndreptarea lămpilor către drumurile publice pentru a asigura 
iluminatul stradal.  
   Domnul Scurtu Alexandru, propune ca domnul primar să numească prin dispoziție un agent 
constatator care să aplice sancțiunile prevăzute de Regulamentul de gospodărire comunală și în 
același timp solicită consilierilor locali să sezizeze faptele de nerespectare a Regulamentului, să 
aducă dovezi în acest sens și să informeze de îndată agentul constatator pentru a întocmi PV de 
avertisment/amendă contravențională.  
   Domnul primar subliniază faptul că nu este o misiune ușoară să aplici amenzi cetățenilor și că 
are nevoie de sprijinul consilierilor locali în informarea populației, avertizarea acestora privind 
sancțiunile. Domnul Grămadă Dumitru susține că ar fi dispus să fie numit agent constatator dacă 
legislația permite să fie numiți consilieri locali.  
     Nu sunt alte discuții.   
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0  „abțineri” devenind 
Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului local privind gospodărirea comunei Horodniceni, 
județul Suceava. 
    

  Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului  ”Construire și dotare dispensar în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, județul 

Suceava” 

   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 

hotărâre.  

   Au cuvântul președinții Comisiilor I și III, pentru a prezenta avizele favorabile al comisiilor  la 
proiectul de hotărâre.  
   Domnul primar precizează că au mai fost discuții în Consiliul Local privind oportunitatea acestui 
proiect, la momentul transmiterii solicitării către CNI și ulterior la adoptarea Hotărârii privind 
inventarierea terenului unde va fi amplasată investiția, în imediata vecinătate a terenului de sport 
din satul Mihăiești, între terenul de sport și curtea bisericii.  
   Nu sunt alte discuții.   
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0  „abțineri” devenind 
Hotărârea privind aprobarea implementării proiectului  ”Construire și dotare dispensar în sat 
Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava”.  
 
   Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului  ”Extindere infrastructură de alimentare cu apă și apă uzată în  comuna 

Horodniceni, județ Suceava” 

   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 

hotărâre.  

   Are cuvântul președintele Comisiei I, pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei  la proiectul 
de hotărâre.  



   Domnul primar precizează că a fost transmisă către CNI solicitarea de finanțare și că pentru 
obținerea finanțării fie din fonduri guvernamentale (CNI, PNDL), fie din fonduri nerambursabile 
(PNRR, POR), este necesară pregătirea documentației (SF, avize) pentru care s-au contractat 
serviciile de proiectare în valoare de 154.700 lei, de la societatea care a întocmit PT/DTAC pentru 
primul proiect derulat prin PNDL, având avantajul de a cunoaște zona și necesitățile.    
   Nu sunt alte discuții.   
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0  „abțineri” devenind 
Hotărârea privind aprobarea implementării proiectului  „Extindere infrastructură de alimentare cu 
apă și apă uzată în  comuna Horodniceni, județ Suceava”.  
    

  Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării 

proiectului  ”Sală de sport sat Botești, comuna Horodniceni”.  

   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 

hotărâre.  

   Au cuvântul președinții Comisiilor I și III, pentru a prezenta avizele favorabile al comisiilor  la 
proiectul de hotărâre.  
   Domnul primar precizează că au mai fost discuții în Consiliul Local privind oportunitatea acestui 
proiect, la momentul transmiterii solicitării către CNI și ulterior la adoptarea Hotărârii privind 
dezmembrarea terenului unde va fi amplasată investiția,în satul Botești, pe terenul unde se află 
amplasată școala veche (locuința învățătorului- cum este cunoscută popular), pentru care s-a 
dispus întocmirea unei expertize tehnice în vederea constatării gradului de degradare în vederea 
demolării, propunere ce va fi prezentată în următoarea ședință a Consiliului Local.  
   Nu sunt alte discuții.   
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0  „abțineri” devenind 
Hotărârea privind privind aprobarea implementării proiectului  ”Sală de sport sat Botești, comuna 
Horodniceni”. 
 
  Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului 

”Modernizare infrastructură rutieră de interes local in comuna Horodniceni, judetul Suceava” 

   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 

hotărâre.  

   Are cuvântul președintele Comisiei I, pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei  la proiectul 
de hotărâre.  
   Domnul primar  expune drumurile ce fac obiectul acestei solicitări. De asemenea precizează că 
în anul 2020 a mai fost transmisă o solicitare către CNI pentru alte drumuri din satul Mihăiești 
(Str. Livezilor), satul Brădățel (drumul către Mugurel Bostea) și Horodniceni (str. Școlii), proiect ce 
se află pe lista de sinteză. Dl. primar susține că drumurile care nu vor fi finanțate prin proiecte 
depuse la CNI, vor fi modernizate din bugetul local, așa cum au fost cei 3,2 km Brădățel și 1 km în 
satul Horodniceni (str. Nucului). Pentru obținerea finanțării este necesară pregătirea documentației 
(SF, avize) valoare serviciilor de proiectare fiind de 142.800 lei.  
   Nu sunt alte discuții.   
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0  „abțineri” devenind 
Hotărârea privind privind aprobarea implementării proiectului  ”Modernizare infrastructură rutieră 
de interes local in comuna Horodniceni, judetul Suceava”.  
   

   Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

implementării proiectului  ”Construire și dotare sală de educație fizică în satul 

Bradațel, comuna Horodniceni, județul Suceava - proiect tip”   Are cuvântul domnul 

Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de hotărâre.  



      Au cuvântul președinții Comisiilor I și III, pentru a prezenta avizele favorabile al comisiilor  la 
proiectul de hotărâre.  
      Domnul primar precizează că au mai fost discuții în Consiliul Local privind oportunitatea 
acestei discuții, la momentul transmiterii solicitării către CNI și ulterior la adoptarea Hotărârii 
privind alipirea terenului unde va fi amplasată investiția, în satul Brădățel, în curtea școlii. Domnul 
primar menționează că proiectul de Construire Școală Brădățel se află pe lista de sinteză a CNI și 
că s-a întocmit documentația tehnică. Cel mai probabil, sala de sport va fi construită ulterior 
proiectului de construire Școală Brădățel. De asemenea, aduce în atenția consilierilor că propune 
reabilitarea Școlii vechi din satul Brădățel Deal în scopul schimbării destinației- clădire 
administrativă ce poate găzdui diverse evenimente (în acest sens preotul din satul Brădățel a 
solicitat o sală unde poate desfășura activități culturale cu copiii din sat). De asemenea, domnul 
primar susține că fam.Matei a cedat, de principiu, o suprafață teren din imediata vecinătate a 
curții școlii, astfel încât s-ar putea amenaja un teren de sport.  
    Domnul Cozma Constantin susține că aceste inițiative sunt binevenite și de maximă utilitate 
pentru satul Brădățel Deal.  
    Domnul primar menționează că va iniția proiect de hotărâre privind aprobarea investiției 
propuse.  
   Nu sunt alte discuții.   
   Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0  „abțineri” devenind 
Hotărârea privind privind aprobarea implementării proiectului  ”Construire și dotare sală de 
educație fizică în satul Bradațel, comuna Horodniceni, județul Suceava - proiect tip” .  
 
  Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: 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 

   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 

hotărâre.  

   Are cuvântul președintele Comisiei I, pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei  la proiectul 
de hotărâre.  
    Nu sunt alte discuții.   
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0  „abțineri” devenind 
Hotărârea privind privind aprobarea implementării proiectului  ”Modernizare infrastructură rutieră 
de interes local in comuna Horodniceni, judetul Suceava”.  
 
   Diverse:  
   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 lucrările 
ședinței pentru luna martie 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 


