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REGISTRUL1 

pentru evidenţa hotărârilor consiliului local pe anul 2021 

Nr. de 

ordine  

Data 

adoptării  

Data intrării în 

vigoare  
Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local  

Funcţia, prenumele 
şi numele 

iniţiatorului  

Evenimente ulterioare adoptării2  

0  1  2  3  4  5  

1. 12.01.2021 29.01.2021 Aprobarea implementării proiectului 
”Echipamente de protecție medicală pentru 
copii din comuna Horodniceni” și aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

Primar 
 Neculai FLOREA 

- 

2. 12.01.2021 29.01.2021 Aprobarea implementării proiectului ”TIC 
pentru copiii din comuna Horodniceni ” și 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

3. 12.01.2021 29.01.2021 Aprobarea planului de actiuni sau de lucrari 
de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă ce se efectuează de persoanele 

beneficiare ale venitului minim garantat, în 
anul 2021, la nivelul comunei Horodniceni, 

Primar 
 Neculai FLOREA 

- 
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județul Suceava. 

4. 12.01.2021 29.01.2021 Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la 

nivelul unității administrativ teritoriale 
comuna Horodniceni pentru anul 2021 

Primar 

 Neculai FLOREA 
- 

5. 12.01.2021 29.01.2021 Modificarea și completarea organigramei și 
statului de funcții la nivelul unității admin 

istrativ teritoriale comuna Horodniceni, 
judetul Suceava 

Primar 
 Neculai FLOREA 

- 

6. 12.01.2021 29.01.2021 Aprobarea indicatorilor tehnico economici 
actualizati  pentru obiectivul de investitii 

”Reabilitare Școală cu clasele I-VIII 
Horodniceni, corp A si B, comuna 

Horodniceni, județul Suceava”, înființat prin 

Programul  Național de Dezvoltare Locală - I, 
coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrative 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

7. 08.02.2021 23.02.2021 Aprobarea Actelor aditionale de modificare și 

completare a Actului constitutiv și a 
Statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 

în județul Suceava, să voteze pentru alegerea 
Președintelui și a Consiliului director al 

Asociației, precum și împuternicirea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare der Deșeurilor în județul Suceava 
să semneze în Adunarea Generală a Asociației 

prin reprezentantul său legal , Președintele 

Asociației, în numele și pe seama comuniei 
Horodniceni, actele Adiționale de modificare 

și completare a Actului constitutiv și a 

statutuluiasociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 

în județul Suceava. 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

8. 08.02.2021 23.02.2021 Completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Primar  - 
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Local nr. 6/01.02.2019 privind stabilirea 

salariilor de baza ale funcțiilor publice și 
contractuale din Organigrama comunei 

Horodniceni 

Neculai FLOREA 

9. 08.02.2021 23.02.2021 Însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale de alipire a imobilelor cu nr 
cadastral 32643 și 34135 și a documentației 

cadastrale de dezlipire a imobilului cu nr 

cadastral 34069 ce aparțin domeniului public 
l comunei Horodniceni, județul Suceava. 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

10. 31.03.2021 08.04.2021 Aprobarea Regulamentului privind procedura 
pentru înregistrarea, evidența și radierea 

vehiculelor pentru care există obligativitatea 
înregistrării, de pe raza unității 

administrativteritorială a comunei 

Horodniceni, județul Suceava 

Primar 
 Neculai FLOREA 

- 

11. 31.03.2021 08.04.2021 Aprobarea Regulamentului cuprinzând 
măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri 

ale Consiliului local al comunei Horodniceni, 
județul Suceava 

Primar 
 Neculai FLOREA 

- 

12. 31.03.2021 08.04.2021 Alegerea președintului de ședința al 
Consiliului local Horodniceni pentru lunile 

aprilie, mai, iunie 2021 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

13. 31.03.2021 08.04.2021 Aprobarea Regulamentului local privind 

gospodărirea comunei Horodniceni, județul 
Suceava 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

14. 31.03.2021 08.04.2021 Aprobarea implementării proiectului 
"Construire și dotare dispensar în sat 

Mihăiești, comuna Horodniceni, județul 
Suceava" 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

15. 31.03.2021 08.04.2021 Aprobarea implementării proiectului 
"Extindere infrastructură de alimentare cu 

apă și apă uzată în comuna Horodniceni, 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 
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județ Suceava" 

16. 31.03.2021 08.04.2021 Aprobarea implementării proiectului "Sală de 

sport sat Botești, comuna Horodniceni" 
Primar  

Neculai FLOREA 
- 

17. 31.03.2021 08.04.2021 Implementarea proiectului ”Modernizare 
infrastructură rutieră de interes local in 
comuna Horodniceni, judetul Suceava” 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

18. 31.03.2021 08.04.2021 Aprobarea implementării proiectului 

”Construire și dotare sală de educație fizicž în 
satul Bradațel, comuna Horodniceni, județul 

Suceava - proiect tip" 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

19. 31.03.2021 08.04.2021 Aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de 

funcționare și dezvoltare ale bugetului local 
al comunei Horodniceni, județul Suceava pe 

trimestrul IV, anul 2020 

Primar 

 Neculai FLOREA 
- 

20. 07.04.2021 20.04.2021 Aprobarea constituirii perimetrelor de 

ameliorare pentru terenurile degradate în 
suprafață de 17,0698 ha la locul numit 

„HARA” si în suprafață de 14,5044 ha Ia locul 

numit „JIDOGINA” în scopul efectuării 
lucrărilor de ameliorare prin împădurire 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

21. 07.04.2021 20.04.2021 Aprobarea propunerii de schimbare a 
destinației clădirii „Școala generală cu cl. I-IV 

Botești", număr cadastral 34069-C2 în 
vederea demolării 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

22. 07.04.2021 20.04.2021 Aprobarea bugetului local de venituri și 
cheltuieli al comunei Horodniceni, județul 

Suceava pe anul 2021 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

23. 07.04.2021 20.04.2021 Aprobarea decontării navetei personalului 

didactic și didactic auxiliar entru trimestrul I 
al anului 2021 

Primar 

 Neculai FLOREA 
- 

24. 13.05.2021 24.05.2021 Aprobarea Regulamentului de organizare a 
pășunatului pe raza administrativ –teritorială 

a comunei Horodniceni, județul Suceava 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 
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25. 13.05.2021 24.05.2021 Aprobarea actualizării Planului privind 

asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de 

urgență pe anul 2021 la nivelul comunei 

Horodniceni, județul Suceava 

Primar 

 Neculai FLOREA 
- 

26. 13.05.2021 24.05.2021 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 

Primar 
 Neculai FLOREA 

- 

27. 13.05.2021 24.05.2021 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Construire 

anexă -P- la Căminul Cultural Rotopănești” 

Primar 
 Neculai FLOREA 

- 

28. 13.05.2021 24.05.2021 Inființarea 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 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

29. 13.05.2021 24.05.2021 Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea 
unor obiecte de inventar și mijloace fixe 

aflate în inventarul unităților de învățământ 
din comuna Horodniceni, județul Suceava 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

30. 13.05.2021 24.05.2021 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” 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

31. 13.05.2021 24.05.2021 Nominalizarea de către Consiliul Local al 
comunei Horodniceni a doi consilieri locali 

care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul 

comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 
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general al comunei Horodniceni, județul 

Suceava 

32. 13.05.2021 24.05.2021 Aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de 
funcționare și dezvoltare ale bugetului local 
al comunei Horodniceni, județul Suceava, pe 

trimestrul I, anul 2021 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

33. 13.05.2021 24.05.2021 Aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al comunei 

Horodniceni, județul Suceava 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

34. 13.05.2021 24.05.2021 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii ”Reabilitare drumuri 
locale afectate de inundaţii în comuna 

Horodniceni, județul Suceava" 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

35. 13.05.2021 24.05.2021 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" 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

36. 10.06.2021 24.06.2021 Aprobarea Planului de analiză și acoperire a 
riscurilor al comunei Horodniceni, județul 

Suceava 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

37. 10.06.2021 24.06.2021 Aprobarea propunerii de dezmembrare a 
imobilului cu număr cadastral 31501 ce 

aparține domeniului privat comunei 
Horodniceni, județul Suceava 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

38. 10.06.2021 24.06.2021 Alegerea președintului de ședință al 
Consiliului local Horodniceni pentru lunile 

iulie, august/ septembrie 2021 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

39. 10.06.2021 24.06.2021 Acordarea Titlului de cetățean de onoare al 
comunei Horodniceni, judetul Suceava 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 
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40. 10.06.2021 24.06.2021 Completarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului 

local 6/01.02.2019 privind stabilirea salariilor 
de bază ale funcțiilor publice și contractuale 

din Organigrama comunei Horodniceni 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

41. 10.06.2021 24.06.2021 Aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici 

actualizați și a suplimentării din bugetul local 
a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului 
de investitie "Modernizare, renovare si dotare 

cămin cultural, sat Horodniceni, comuna 
Horodniceni, județul Suceava” 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

42. 10.06.2021 24.06.2021 Aprobarea organizarii acțiunilor socio – 
culturale din data de 20.06.2021  

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

43.  09.07.2021 19.07.2021 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții ”Constituire și dotare 
dispensar în satul Mihăiești, comuna 

Horodniceni, Județul Suceava” 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

44. 09.07.2021 19.07.2021 Predarea către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin 
Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” 
S.A., a unui amplasament și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului 
de investiții  ”Construire și dotare dispensar 

în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, județul 
Suceava” 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

45. 09.07.2021 19.07.2021 Includerea în domeniul public al comunei 

Horodniceni a unor bunuri imobile 

Primar  

Neculai FLOREA 
- 

46. 09.07.2021 19.07.2021 Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2021 

Primar  
Neculai FLOREA 

- 

 
 

1 Registrele pe fiecare an se ţin în format electronic. 
2 În cazul în care ulterior adoptării hotărârii aceasta suferă modificări, completări sau abrogare, în această coloană se trec toate aceste 
evenimente, menţionându-se, în ordine cronologică, tipul evenimentului, precum şi numărul şi anul hotărârii consiliului local care afectează 
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actul administrativ în cauză. 
    De exemplu:  

"1. modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2019; 
2. modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2019; 

3. abrogată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2019". 
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