
  
                                       

                                 
                           

HOTĂRÂRE 
privind acordarea Titlului de cetățean de onoare al comunei Horodniceni, județul Suceava  

 
 
            
      Având în vedere:  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 15/24.05.2012, privind aprobarea Regulamentului de 
acordare  a Titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Horodniceni; 

- prevederilor art. 129 alin. 13 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ- cu modificările și completările ulterioare, 

 
       luând în dezbatere proiectul de hotărâre nr. 39 din 27.05.2021 cu privire la acordarea Titlului de 
Cetăţean de Onoare al comunei Horodniceni, persoanelor enumerate în dispozitivul proiectului de 
hotărâre elaborat din iniţiativa Primarului comunei Horodniceni, domnul Neculai Florea însoțit de:  

a) referatul de aprobare a primarului comunei Horodniceni, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub 
nr. 3120 din 27.05.2021 ;   

    b) raportul secretarului general al comunei Horodniceni, înregistrat sub nr.3121 din 27.05.2021 ;  
    c) raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Horodniceni,  
 
       considerând că este de datoria autorităţilor administraţiei publice locale să identifice persoanele cu 
merite deosebite, ale comunei Horodniceni precum şi să asigure generaţiilor viitoare memoria acestora, 
 
        În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI  adoptă prezenta hotărâre. 
 

      
Art. 1. - Se acordă TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI HORODNICENI:  
 
-domnului profesor–Constantin TÂRZIU, istoric, membru al Societății Scriitorilor 

Bucovineni,  în semn de recunoştinţă şi aleasă prețuire pentru prodigioasa carieră didactică, pentru 
dragostea faţă de istoria comunei Horodniceni, redată fidel în cărțile publicate și promovată la nivel 
național prin nenumărate articole publicistice, pentru dăruirea și munca depusă în amenajarea Fondului 
Documentar „Nicolae Istrati” în satul Rotopănești, care nu ar fi luat ființă fără contribuția domnului 
profesor; a slujit interesele comunităţii locale, în domenii de importanţă majoră pentru viața satului: 
învăţământul, cultura, fiind şi primar al comunei, om cu deosebită autoritate faţă de semenii săi.  

 
-domnului Dumitru MATEI, viceprimar al comunei Horodniceni în perioada 2000-2004,  

primar al comunei Horodniceni în perioada 2004-2008, care a slujit interesele colectivităţii locale cu 
dăruire şi deosebită conduită în rândul semenilor săi;  
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-domnului învățător Gheorghe POPA, fondator al Ansamblului „Dumbrava 

minunată” , în semn de recunoștință și aleasă prețuire, pentru o viață dedicată educației și tradițiilor 
populare, pentru remarcabila activitate în slujba copiilor și a folclorului românesc, pentru dragostea față 
de satul natal, Rotopănești și pasiunea pentru folclor și arta populară, pe care a încercat să le insufle 
permanent și semenilor săi prin activitățile artistice deosebite organizate în comuna Horodniceni de-a 
lungul vremii și mai apoi în Fălticeni, unde promovează tradiția Horodnicenilor ;  
 

-doamnei învățător- Elena IONESCU, în semn de recunoştinţă şi aleasă prețuire pentru 
deosebita activitate didactică, pentru o viață dedicată elevilor comunei Horodniceni, pentru implicarea în 
activități culturale remarcabile în calitatea sa de director al Căminului Cultural Horodniceni, pentru 
dragostea față de satul natal, Brădățel, căruia îi dăruiește o monografie, aflată în curs de editare;  

 
-domnului inginer Grigore FLOREA, fiu al satului Horodniceni, în semn de recunoștință și 

mulțumire pentru contribuția financiară deosebită adusă Bisericii „Pogorârea Sf. Duh” din satul 
Horodniceni, monument istoric, pentru realizarea catapetesmei lăcașului de cult,  și Școlii Gimnaziale 
„Maria Cantacuzino” Horodniceni, pentru realizarea bustului prințesei Maria Cantacuzino, patroana școlii 
din satul Horodniceni;  la debutul carierii sale profesionale, ca profesor la Școlile Mihăiești și Brădățel și 
ulterior, pentru opt ani șef de fermă în satul Mihăiești s-a bucurat de aprecierea semenilor săi pentru 
implicarea în dezvoltarea localității;  

 
-domnului Alexandru SCURTU, fiu al satului Botești, viceprimar al comunei Horodniceni în 

perioada 2000-2001, primar, în perioada 2001-2004, consilier local din anul 2000 -prezent,  pentru 
deosebita contribuţie profesională şi morală dovedită în exercitarea demnităţilor, pentru longevitatea 
activității politice în slujba cetățeanului; a fost și este un real sprijin pentru autoritatea administraţiei 
publice locale în acţiunile întreprinse de acestea, a depus eforturi susţinute în promovarea investiţiilor 
majore ce privesc dezvoltarea economico-socială a comunei,  bucurându-se de aprecierea concetățenilor 
săi,  pentru care militează și în prezent, în calitate de consilier local;  

 
         Art. 2 -  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, persoanelor prevăzute la art. 1,  prefectului judeţului Suceava și se aduce 
la cunoştinţă 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/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  ,  
 ……………….…………………… 

V a s i l e  F L O R E A  

Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN  
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