
  
                                       
                                 
                           

 
 

HORODNICENI, 10 iunie 2021 
 

PROCESUL-VERBAL 
al celei de-a 8-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din mandatul 

2020-2024 
 
 
 

    Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 135 din 04 iunie 2021, a 8-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 10 iunie 2021, de la ora 12:00.  
 
Lista de prezență: 
 
- consilieri locali prezenți (12) , domnul Neamțu Constantin lipsește motivat.  
 
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.N.L)  
6. Hreamătă Vasile (P.N.L.);  
7. Lemnaru Petru (P.N.L.);  
8. Mihai Victor (P.N.L.); 
9. Savin Alexandru (P.M.P.);  
10. Scurtu Alexandru (P.N.L.);  
11. Tanasă Petru (P.S.D.);  
12. 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. 135 din 04 iunie 2021, convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Horodniceni, 
astăzi, 10 iunie 2021, ora 12:00 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. 
 
  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. 
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Nr. 3371 din  10.06.2021 



 
   Domnul Neculai FLOREA – primarul comunei, menționează că ordinea de zi este cea comunicată prin 
Dispoziția primarului nr. 135 din 04.06.2021, după cum urmează: 
 
1.  Prezentarea procesului verbal ședinței ordinare din 13 mai 2021- prezintă Secretarul comunei 
Horodniceni, Luiza-Maria Mitrofan; 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei 

Horodniceni, județul Suceava 

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

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de dezmembrare a imobilului cu număr 
cadastral 31501 ce aparține domeniului privat al comunei Horodniceni, județul Suceava    
Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr. 1 și nr. 2 
  
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință al Consiliului local Horodniceni 
pentru lunile iulie, august, septembrie 2021 
  Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.2  
 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de cetățean de onoare al comunei 
Horodniceni, județul Suceava  
Se solicită aviz de la comisiile de specialitate nr.2 și de la comisia nr. 3.  
 
6. Proiect de hotărâre privind  completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 
6/01.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din 
Organigrama comunei Horodniceni 
  Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1   
 
 
  Doamna secretar general intervine cu mențiunea că, din eroare, a omis înscrierea pe ordinea de zi a 
proiectului de hotărâre nr. 41/2021 și roagă suplimentarea ordinii de zi. Domnul primar propune 
suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâre:  
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a suplimentării din 
bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitie “Modernizare, renovare si dotare 
cămin cultural, sat Horodniceni, comuna Horodniceni, judeţul Suceava” 
     Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr. 1.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării acțiunilor social-culturale  din data de 20 iunie 2021 
     Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr. 1.  
     Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot și aprobată cu 12 (doisprezece) 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 12 ( doisprezece ) 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.  
    Domnul consilier Scurtu Alexandru  își exprimă abținerea de la vot pentru proiectul de hotărâre nr. 
39/2021. Dl. Scurtu Alexandru nu va participa la vot pentru PHCL nr. 39/2021. 
   Domnul Aioanei Ioan și domnul Victor Mihai își exprimă abținerea de la vot pentru proiectul de hotărâre 
nr. 40/2021. Domnii consilieri Aioanei Ioan și Mihai Victor nu vor participa la vot pt PHCL nr. 40/2021.  
   Doamna secretar general ia act de abținerea domnilor consilieri și constată se poate proceda la 
parcurgerea ordinii de zi.  
 
  Domnul Florea Vasile - președintele de ședință propune să se intre în ordinea de zi cu punctul 2: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei 
Horodniceni, județul 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.  
 Nu sunt alte discuții.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind Hotărârea 
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Horodniceni, județul Suceava.   . 
     
  Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de 
dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 31501 ce aparține domeniului privat al comunei 
Horodniceni, județul Suceava.    
   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de hotărâre. 
   Au cuvântul președinții Comisiei I și II, pentru a prezenta avizele favorabil ale comisiilor  la proiectul de 
hotărâre. 
   Nu sunt alte discuții.  
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0  „abțineri” devenind 
Hotărârea privind aprobarea propunerii de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 31501 ce aparține 
domeniului privat al 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 iulie, august, septembrie 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 consilier Cozma Constantin îl propune pe domnul consilier Aioanei Ioan. Nu mai sunt alte 
propuneri.  
   Proiectul de hotărâre este supus la vot: 11 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” (domnul Aioanei 
Ioan nu participă la vot ) devenind Hotărârea privind alegerea președintului de ședință al Consiliului local 
Horodniceni pentru lunile iulie, august, septembrie 2021. 
 
      Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de cetățean 
de onoare al comunei Horodniceni, județul Suceava.  
    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
    Au cuvântul președinții comisiile de specialitate nr.2 și nr. 3. pentru a prezenta avizul favorabil al 
comisiilor  la proiectul de hotărâre.  
     Nu sunt alte discuții.   
    Domnul primar menționează că titlurile de cetățean de onoare sunt onorifice, nu se nasc drepturi 
patrimoniale, avantaje materiale (gen scutiri de la impozite, taxe, premii). De asemenea propune ca în 
decernarea titlurilor de cetățean de onoare să aibă loc în ziua de 20 iunie 2021, Pogorârea Sf. Duh 
(Rusaliile), hramul satului Horodniceni.  
       Proiectul de hotărâre este supus la vot: 11 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” (dl. Scurtu 
Alexandru nu participă la vot) devenind Hotărârea privind acordarea Titlului de cetățean de onoare al 
comunei Horodniceni, județul Suceava.  
 
 
   Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la 
Hotărârea Consiliului local nr. 6/01.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor 
publice şi contractuale din Organigrama comunei Horodniceni  
    Are cuvântul domnul primar 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: 10 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” (dl Aioanei Ioan 
și dl Mihai Victor nu participă la vot) devenind Hotărârea privind privind completarea anexei 1 la Hotărârea 
Consiliului local nr. 6/01.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din 
Organigrama comunei Horodniceni. 
 
 
   Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați și a suplimentării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente 
obiectivului de investitie “Modernizare, renovare si dotare cămin cultural, sat Horodniceni, 
comuna Horodniceni, judeţul Suceava” 
     Are cuvântul domnul primar 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: 12 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”, 0 „abțineri”  devenind 
Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a suplimentării din bugetul local a 
cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitie “Modernizare, renovare si dotare cămin cultural, 
sat Horodniceni, comuna Horodniceni, judeţul Suceava” 
 
   Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea organizării acțiunilor 
social-culturale  din data de 20 iunie 2021 
    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre. 
        
 
 
 
 
 



 
  Are cuvântul președintele Comisiei I, pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei  la proiectul de 
hotărâre. 
       Domnul primar invită toți consilierii locali să participe la programul cultural propus.  
        Nu sunt alte discuții.   
       Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”, 0 „abțineri”  devenind 
Hotărârea privind aprobarea organizării acțiunilor social-culturale  din data de 20 iunie 2021. 
 
   
 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 iunie 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. 
        
 
 
     
REȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                 Vasile FLOREA                                                 Luiza-Maria MITROFAN 


