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Minuta 

  ședinței ordinare a Consiliului Local Horodniceni din data de 13.05.2021 
 

Din numărul total de 13 consilieri sunt prezenţi la lucrările şedinţei un număr de 
12 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. 111/07.05.2021 

  Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi și proiectele de hotărâre 
suplimentare au fost dezbătute şi supuse la vot, astfel: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a 

pășunatului pe raza administrativ –teritorială a comunei Horodniceni, 
județul Suceava. 

     Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru din 12 voturi exprimate. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului privind 

asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării 
situațiilor de urgență pe anul 2021 la nivelul comunei Horodniceni, județul 
Suceava 

     Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru din 12 voturi exprimate. 
 
3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei 

Horodniceni a unor bunuri imobile în vederea intabulării/ înscrierii cu 
caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și 
carte funciară  

      Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru din 12 voturi exprimate. 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Construire anexă -P- la Căminul Cultural 
Rotopănești”     

       Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru din 12 voturi exprimate. 
 
5. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, 

respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului de iluminat public la nivelul comunei Horodniceni și alegerea 
formei de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Horodniceni, 
județul Suceava 

      Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru din 12 voturi exprimate. 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor 

obiecte de inventar și mijloace fixe aflate în inventarul unităților de 
învățământ din comuna Horodniceni, județul Suceava 

     Proiectul de hotărâre a fost votat cu 10 voturi pentru, 2 abțineri din 12 voturi 
exprimate. 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 
documentației- Studiu de fezabilitate- pentru obiectivul de investiții 
„Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local din comuna 
Horodniceni, judetul Suceava”. 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru din 12 voturi exprimate. 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de 
funcționare și dezvoltare ale bugetului local al comunei Horodniceni, 
județul Suceava, pe trimestrul I, anul 2021 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru din 12 voturi exprimate. 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local al comunei Horodniceni, județul Suceava 

Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru din 12 voturi exprimate. 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii”Reabilitare drumuri locale afectate de inundaţii în 
comuna Horodniceni, județul Suceava".  
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru din 12 voturi exprimate. 
 

11. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  
a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Reabilitare drumuri locale afectate de inundaţii în 
comuna Horodniceni, județul Suceava" 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 12 voturi pentru din 12 voturi exprimate. 

 
 
 
   Punctele de lucru înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, domnul consilier Florea Vasile,  
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  


