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HORODNICENI, 09 iulie 2021 
 

PROCESUL-VERBAL 
al celei de-a 9-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din mandatul 

2020-2024 
 

    Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 169  din 02 iulie 2021, a 9-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 09 iulie 2021, de la ora 12:00.  
 
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.N.L)  
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. 169 din 02 iulie 2021, convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Horodniceni, 
astăzi, 09 iulie 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 
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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. 169 din 02.07.2021, după cum urmează: 
 
1.  Prezentarea procesului verbal ședinței ordinare din 10 iunie 2021- prezintă Secretarul comunei 
Horodniceni, Luiza-Maria Mitrofan; 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

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

Suceava” 

Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1  

 

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui amplasament şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire și dotare 
dispensar în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava” 
Se solicită aviz de la comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 
  
4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Horodniceni a unor 
bunuri imobile 
  Se solicită aviz de la comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2  
 

5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
Horodniceni pe anul 2021 
Se solicită aviz de la comisia de specialitate nr.1  

 
     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; 
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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 Aioanei Ioan - președintele de ședință propune să se intre în ordinea de zi cu punctul 2: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiţii ”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. 
   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 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Construire și dotare dispensar în sat 
Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava”.      
 
  Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A.,  a unui amplasament şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii ”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 Comisiei I, II și III pentru a prezenta avizele favorabil ale comisiilor  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 predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui amplasament şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii ”Construire și dotare dispensar în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, 
județul Suceava”.  
 
  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al 
comunei Horodniceni a unor bunuri imobile.  
   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 favorabile ale comisiei  la proiectul de 
hotărâre. 
   Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind 
Hotărârea privind includerea în domeniul public al comunei Horodniceni a unor bunuri imobile. 
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      Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de 
venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni pe anul 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.  
       Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind 
Hotărârea privind privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni pe anul 
2021.   
 
Diverse probleme ale administrației publice locale:  
 
      Dl. Aioanei Ioan, presedintele de sedinta dă cuvântul doamnei secretar general pentru a prezenta 

circulara nr. 8448/10/8 din 12.01.2021 a Instituţiei Prefectului prin care se comunică  că  în baza art. 197 
alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare trebuie ca site-ul comunei: https://comunahorodnicenisv.ro/ să cuprindă,   MONITORUL 
OFICIAL LOCAL ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă, cu 
cele şase subetichete în care au fost publicate: 

a) STATUTUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE; 
b) REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE: 

https://comunahorodnicenisv.ro/regulamente-privind-procedurile-administrative/ 
 
c) HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE: https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-

deliberative;  

d) DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE: https://comunahorodnicenisv.ro/dispozitiile-
autoritatii-executive/;  

 e) DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE: https://comunahorodnicenisv.ro/documente-si-
info-financiare/ 

f)       „ALTE DOCUMENTE" 
cu subcapitolelele completate la zi.  
       
    Secretarul general al comunei arată că, în prezent, se respectă prevederile art. 197 alin. (5) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar formatul său respectă 
prevederile prevăzute în anexa nr. 1 din OUG nr. 57/2019. Prin Dispoziția primarului nr. 165/28.06.2021 s-a 
aprobat procedura de organizarea și publicare a Monitorului oficial al comunei și s-au desemnat persoanele 
responsabile. Doamna secretar general susține că se vor întreprinde toate măsurile necesare pentru 
respectarea prevederilor legale și a recomandărilor Instituției Prefectului- județul Suceava;  

 
- Dl. primar: „Dat fiind faptul că pe Facebook au apărut din nou mesaje nefondate, unele dintre ele 
referitoare la investiția de la Căminul Cultural Rotopănești țin să clarific următoarele aspecte: în octombrie 
2020 s-a realizat o achiziție pe SEAP pentru servicii de proiectare „Construire și dotare cămin cultural 
Rotopănești” în sumă de 44.900 lei de la SC PROEXPERT DESIGN SRL. La momentul achiziției, intenția era 
de a depune solicitare de finanțare prin CNI pentru construire cămin nou și era necesară elaborarea 
studiului de fezabilitate etc. Ulterior, având în vedere că, după cum bine știți, o investiție nouă poate dura 
câțiva ani, timp în care nu ar fi fost un local disponibil pentru nunți, am apreciat că nu este momentul 
oportun pentru construirea unui cămin nou, motiv pentru care nu s-a mai încheiat contractul de achiziție cu 
Proexpert pentru studii. Deci, repet, achiziția pe SEAP s-a realizat, dar nu s-a semnat contractul, prin 
urmare achiziția nu și-a produs efectele, ca atare în data de 07.07.2021 a fost anulată din SEAP. În 
realitate, documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor „Construire anexă la Căminul Cultural 
Rotopănești” aprobate prin HCL nr. 27/13.05.2021, a fost realizată pentru suma de 3.000 lei, nicidecum 
44.900 lei, cum, în mod eronat, s-a vehiculat pe FB. Deși dvs. cunoașteți realitatea, am ținut să fac aceste 
precizări pentru a nu lăsa loc de interpretări. De asemenea, apreciez că anexa construită aduce utilitate 
căminului cultural, care dispune acum de mai multe locuri.  
     Trecând la alt subiect, vă informez că în urma nefericitului incident care a avut loc la Școala Mihăiești, 
sunt imperios necesare lucrări de refacere a sălilor de clasă, a instalației electrice, schimbarea centralei, 
schimbarea tâmplăriei. Am solicitat oferte de la executanți și prima ofertă, după vizionarea în teren este de 
180.000 lei, sumă destul de mare. Vom căuta și alte oferte, am făcut deja demersuri către Consiliul 

https://comunahorodnicenisv.ro/
https://comunahorodnicenisv.ro/regulamente-privind-procedurile-administrative/
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative
https://comunahorodnicenisv.ro/dispozitiile-autoritatii-executive/
https://comunahorodnicenisv.ro/dispozitiile-autoritatii-executive/
https://comunahorodnicenisv.ro/documente-si-info-financiare/
https://comunahorodnicenisv.ro/documente-si-info-financiare/
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județean pentru un sprijin financiar la proxima rectificare bugetară. Este o situație neprevăzută, pentru 
care trebuie să alocăm fonduri din bugetul local, astfel încât la începutul anului școlar, clădirea să fie 
pregătită pentru cursurile școlare”.  
  -  Dl. Victor Mihai întreabă dacă oferta de la constructor pentru școală include și achiziția/montarea 
centralei electrice;  
-     Dl. primar răspunde că va solicita ca în acest preț să fie inclusă și centrala electrică;  
-    Dl. Cozma Constantin susține că deși suma pare mare, dacă ar fi încheiate mai multe contracte, un 
contract de lucrări, unul de achiziție centrală, achiziție tâmplărie, s-ar ajunge la aceeași sumă;  
  - Dl. Scurtu Alexandru intervine și susține că sunt necesare asigurări ale clădirilor din domeniul public 
(primărie, școli); dacă ar fi fost asigurată clădirea, se primeau despăgubiri;  
-   Dl. Savin Alexandru susține ideea dlui Scurtu și apreciază că trebuie încheiate polițe de asigurare;  
-   Dl. primar pune în vedere dlui Mihai Victor să ia măsuri în acest sens, să solicite oferte de la asiguratori 
etc pt școli;  
-  Dl. Lemnaru Petru susține că este imperios necesară toaletarea arborilor de sub rețeaua de energie 
electică, dat fiind faptul că în ultima perioadă, în satul Mihăiești au avut loc întreruperi frecvente ale 
energieie electrice din cauza arborilor; 
-    Dl. Tanasă Pavel susține aceeași problemă;  
-   Dl. primar menționează că va trimite în teren personal pentru a pune în vedere cetățenilor că au 
obligația de a-și toaleta arborii de pe proprietate și că va dispune avertsimente și chiar contravenții acolo 
unde este rea-credință; contractarea serviciilor de toaletare arbori implică costuri pe care nu le putem 
suporta momentan, dar se are în vedere achiziția unor astfel de servicii pentru situațiile în care arborii 
prezintă pericol; s-au mai luat măsuri în acest sens, de către societatea care asigură mentenanța 
iluminatului public,  
-  Dna Cozma Arsinica sesizează că în satul Brădățel nu se mai colectează deșeurile de câteva săptămâni, 
că întâmpină această problemă și că șoferul de pe autoutilitară refuză efectiv să se deplaseze în zonă, 
invocând diverse motive; în consens cu dna Cozma Arsinica și ceilalți consilieri locali își exprimă 
nemulțumirea față de serviciul de salubrizare (dl. Scurtu, dl. Lemnaru, dl. Cozma, dl. Tanasă ) și solicită 
domnului primar să ia măsuri pentru îndreptarea situației;  
- Dl primar: „Cunosc foarte bine situația, am încercat permanent să le pun în vedere să remedieze situația, 
dar întâmpin reticență din partea șoferului, pe de altă parte agentul economic se plânge că nu are alți 
oameni cu care să lucreze; în această situație, voi solicita oferte din partea altor operatori economici pentru 
încheierea unui nou contract de salubrizare la momentul expirării celui existent, în august sau septembrie 
a.c. din câte știu.”.  
 
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 iulie 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, 
                 Ioan AIOANEI                                                 Luiza-Maria MITROFAN 


