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Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziţii ale 
primarului comunei Horodniceni, 

judetul Suceava 
-2021- 

 

 
Nr.  crt./ 

data 
emiterii 

 
Conținutul pe scurt al proiectului de dispoziție 

Structura/Persoana din 
aparatul de specialitate 

al primarului 
responsabilă cu 

inițierea și elaborarea 
raportului 

compartimentului de 
resort 

Nr.  si data 
referatului 

207 / 
03.09.2021 

Încetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul 
***** 

 
Asistenta Sociala 

4730 / 
03.09.2021 

206 / 
31.08.2021 

Încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor 
doamnei *****, persoana cu handicap grav 

 
Asistenta Sociala 

4736 / 
03.09.2021 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI  

Tel/Fax: 0230-545736/0230-573642 

E-mail: primariahorodniceni@yahoo.com 

https://comunahorodnicenisv.ro/ 
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205 / 
31.08.2021 

Reluarea plății ajutorului social pentru titularul **** 

Asistenta Sociala 4675 / 
31.08.2021 

204 / 
31.08.2021 

Desemnarea doamnei ***** ca persoană responsabilă 
în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și 

autorizării executării lucrărilor de construcții la nivelul 
comunei Horodniceni, județul Suceava 

Achizitii Publice 4649 / 
30.08.2021 

203 / 
31.08.2021 

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor 
pentru obiectivul „Construire dispensar medical în 

comuna Horodniceni, județul Suceava„ 

Achizitii Publice 4701 / 
31.08.2021 

202 / 
31.08.2021 

Prelungirea contractului de muncă al doamnei ****, 
angajată ca asistent personal pentru persoană cu 

handicap grav ***** 

Asistenta Sociala 4673 / 
31.08.2021 

201 / 
30.08.202 

Suspendarea plații ajutorului social pentru titularul 
***** 

Asistenta Sociala 4642 / 
30.08.2021 

200 / 
30.08.2021 

Numirea domnului *****  în funcția de administrator 
public al comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretar  - 

199 / 
26.08.2021 

Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna 
septembrie 2021  

Secretar - 

198 / 
26.08.2021 

Acordarea unui ajutor de urgență domnului ******* 
 

Asistenta Sociala 
 

4594 / 
25.08.2021 

197 / 
24.08.2021 

Încetarea dreptului la ajutorul social pentru titulara 
***** 

Asistenta Sociala 4561 / 
24.08.2021 
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196 / 
12.08.2021 

Numirea domnului ***** în calitate de gestionar al 
bunurilor care aparțin patrimoniului comunei 

Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 4420 / 
11.08.2021 

195 / 
12.08.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
pentru titularul **** 

Asistenta Sociala 4432 / 
12.08.2021 

194 / 
10.08.2021 

Angajarea cu contract individual de munca a doamnei 
*******, ca asistent personal pentru persoana cu 

handicap grav ***** 

Asistenta Sociala 4349 / 
09.08.2021 

193 / 
06.08.2021 

Încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
pentru titularul ***** 

Asistenta Sociala 4336 / 
06.08.2021 

192 / 
06.08.2021 

Încetarea calitatii de gestionar a doamnei ****** 
Secretar 4313 / 

05.08.2021 

191 / 
02.08.2021 

Desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea, 
completarea și ținerea la zi a registrelor agricole la 

nivelul comunei Horodniceni. 

Secretar  4151 / 
28.07.2021 

190 / 
02.08.2021 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru 
persoana cu handicap grav ********** 

Asistenta Sociala 4166 / 
30.07.2021 

189 / 
02.08.2021 

Angajarea cu contract individual de muncă a doamnei 
********* ca asistent personal pentru persoana cu 

handica grav ******** 

Asistenta Sociala 4165 / 
30.07.2021 

188 / 
02.08.2021 

Încetarea acordării îndemnizației lunare de însotitor 
domnului ******** 

Asistenta Sociala 4164 / 
30.07.2021 
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187 / 
02.08.2021 

Acordarea indemnizatiei lunare de însoțitor pentru 
persoana cu handicap grav ********** 

Asistenta Sociala 4163 / 
30.07.2021 

186 / 
02.08.2021 

Încetarea contractului individual de muncă al domnului 
********* încadrat ca asistent personal pentru 

persoana cu handicap grav ******* 

Asistenta Sociala 4162 / 
30.07.2021 

185 / 
02.08.2021 

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor Achizitii publice 4247 / 
02.08.2021 

184 / 
29.07.2021 

Reluarea plății ajutorului social pentru titularul 
************ 

Asistenta Sociala 4172 / 
29.07.2021 

183 / 
29.07.2021 

Încetarea dreptului la ajutor social pentru titularul 
********** 

Asistenta Sociala 4171 / 
29.07.2021 

182 / 
29.07.2021 

Suspendarea plății ajutorului social pentru titularul 
******** 

Asistenta Sociala 4170 / 
29.07.2020 

181 / 
29.07.2021 

Încetarea raportului de serviciu al domnului 
********** inspector 

Secretar 4100 / 
26.07.2021 

180 / 
27.07.2021 

Convocarea Consiliului Local al comunei Horodniceni în ședința 
ordinară pe luna august 2021 

Secretar - 

179 / 
26.07.2021 

Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul ******* 
Asistenta Sociala 4091 / 

26.07.2021 

178 / 
23.07.2021 

Incetarea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei pentru 
titularul ********** 

Asistenta Sociala 4072 / 
23.07.2021 
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177 / 
23.07.2021 

Reluarea platii ajutorului social pentru titularul ************ 

Asistenta Sociala 4056 / 
22.07.2021 

176 / 
20.07.2021 

Desemnarea persoanelor responsabile cu eliberarea atestatelor de 
producător și a carnetelor de comercializare a produselor din 
sectorul agricol și stabilirea procedurilor operaționale privind 

completarea și eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor 
de comercializare a produselor din sectorul agricol la nivelul UAT 

comuna Horodniceni 

Secretar 4013 / 
20.07.2021 

175 / 
20.07.2021 

Prelungirea contractului de muncă al domnului ******, angajat 
ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav ****** 

Asistenta Sociala 3997 / 
20.07.2021 

174 / 
14.07.2021 

Derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate - POAD, tranșa a IV-a produse de igienă și tranșa a 

III-a alimente, la nivelul comunei Horodniceni 

Secretar 3910 / 
14.07.2021 

173 / 
09.07.2021 

Constituirea Comisiei de disciplină a funcționarilor publici din 
cadrul aparatelor de specialitate ale primarilor comunelor Ciprian 

Porumbescu, Drăgoiești si Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 3846 / 
09.07.2021 

172 / 
08.07.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru 
titularul ******** 

Asistenta Sociala 3825 / 
08.07.2021 

171 / 
08.07.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru 
titularul ******* 

Asistenta Sociala 3824 / 
08.07.2021 

170 / 
08.07.2021 

Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță Asistenta Sociala 3817 / 
08.07.2021 

169 / 
02.07.2021 

Convocarea Consiliului Local în ședință pe luna iulie 2021 Secretar - 

mailto:primariahorodniceni@yahoo.com
mailto:horodniceni@prefecturasuceava.ro


Sat Horodniceni, str. Fălticenilor, nr. 475, județul Suceava CP:727310,  Telefon: 0230-545736  Fax: 0230-573642   
primariahorodniceni@yahoo.com , horodniceni@prefecturasuceava.ro   

 

168 / 
02.07.2021 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei ********* 
încadrată ca asistent personal pentru persoana cu handica rav 

********* . 

Asistenta Sociala 3740 / 
02.07.2021 

167 / 
01.07.2021 

Acordarea indemnizației lunare de insotiror pentru persoana cu 
handicap grav ******** . 

Asistenta Sociala 3702 / 
30.06.2021 

166 / 
01.07.2021 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei ******** 
incadrata ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav 

*********** . 

Asistenta Sociala  3701 / 
30.06.2021 

165 / 
28.06.2021 

Desemnarea persoanelor responsabile cu privire la organizarea si 
publicarea Monitorului Oficial Local al comunei Horodniceni . 

Secretar General  3639 / 
28.06.2021 

164 / 
28.06.2021 

Acordarea ajutorului social pentru titularul ******* . Asistenta Sociala 3666 / 
29.06.2021 

163 / 
28.06.2021 

Încetarea dreptului la ajutor social pentru titularul ******** . Asistenta Sociala 3630 / 
28.06.2021 

162 / 
28.06.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul ****** . 

Asistenta Sociala 3647 / 
28.06.2021 

161 / 
25.06.2021 

Reluarea plații ajutorului social pentru titularul ****** . Asistenta Sociala 3610 / 
25.06.2021 

160 / 
23.06.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul ***** . 

Asistenta Sociala 3562 / 
23.06.2021 

159 / 
23.06.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul ******. 

Asistenta Sociala 3560 / 
23.06.2021 

mailto:primariahorodniceni@yahoo.com
mailto:horodniceni@prefecturasuceava.ro


Sat Horodniceni, str. Fălticenilor, nr. 475, județul Suceava CP:727310,  Telefon: 0230-545736  Fax: 0230-573642   
primariahorodniceni@yahoo.com , horodniceni@prefecturasuceava.ro   

 

158 / 
23.06.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
pentru titularul ******. 

Asistenta Sociala 3561 / 
23.06.2021 

157 / 
23.06.2021 

Incetarea dreptului la alocația pentru sustinetea familiei 
pentru titularul *****. 

Asistenta Sociala 3559 / 
23.06.2021 

156 / 
23.06.2021 

Modificarea cuantumului ajutorului social pntru titularul ******* . Asistenta Sociala 3562 / 
23.06.2021 

155 / 
23.06.2021 

Acordarea îndemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu 
handicap grav *********** . 

Asistenta Sociala 3525 / 
22.06.2021 

154 / 
23.06.2021 

Desemnarea domnului ******– personal contractual in 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni, ca agent de inundatii la nivelul comunei 

Horodniceni, judetul Suceava . 

Viceprimar 3544 / 
23.06.2021 

153 / 
18.06.2021 

Acordarea acordarea ajutorului social pentru titularul *******. Asistenta Sociala 3500 / 
18.06.2021 

152 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența doamnei ******** . Asistenta Sociala 3468 / 
16.06.2021 

151 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența domnului ********. Asistenta Sociala 3467 / 
16.06.2021 
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150 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența doamnei ********. Asistenta Sociala 3466 / 
16.06.2021 

149 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența doamnei ********. Asistenta Sociala 3465 / 
16.06.2021 

148 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența domnului ********. Asistenta Sociala 3342 / 
08.06.2021 

147 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența domnului ********. Asistenta Sociala 3301 / 
07.06.2021 

146 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența domnului ********. Asistenta Sociala 3474 / 
16.06.2021 

145 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența domnului ********. Asistenta Sociala 3431 / 
14.06.2021 

144 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența doamnei ********. Asistenta Sociala 3449 / 
15.06.2021 

143 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența domnului ********. Asistenta Sociala 3448 / 
15.06.2021 
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142 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența doamnei ********. Asistenta Sociala 3312 / 
07.06.2021 

141 / 
16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența doamnei ********. Asistenta Sociala 3347 / 
08.06.2021 

140 / 

16.06.2021  

Acordarea unui ajutor de urgența domnului********. Asistenta Sociala 3346 / 
08.06.2021 

139 / 

16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența domnului ********. Asistenta Sociala 3345 / 
08.06.2021 

138 / 

16.06.2021 

Acordarea unui ajutor de urgența doamnei ********. Asistenta Sociala 3370 / 
09.06.2021 

137 / 
10.06.2021 

Promovarea în grad profesional superior a doamnei 
********, consilier asistent din cadrul compartimentului 
asistență socială și autoritatea tutelară al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul 

Suceava 

Secretar  3381 / 
10.06.2021 

136 / 
09.06.2021 

Acordarea tichetelor de grădiniță Asistenta Sociala 3369 / 
09.06.2021 

135 / 
04.06.2021 

Convocarea privind convocarea Consiliului Local în ședință 
ordinară pe luna iunie 2021 

Secretar - 
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134 / 
31.05.2021 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana 
cu handicap grav ********* 

Asistenta Sociala 3208 / 
31.05.2021 

133 / 
31.05.2021 

Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 3149 / 
28.05.2021 

132 / 
31.05.2021 

Angajarea cu contract individual de muncă a domnului 
******** ca asistent personal pentru persoana cu handicap 

grav ******** 

Asistenta Sociala 3218 / 
31.05.2021 

131 / 
31.05.2021 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei 
****** încadrată ca asistent personal pentru persoana cu 

handicap grav ****** 

Asistenta Sociala 3195 / 
31.05.2021 

130 / 
28.05.2021 

Acordarea gradației 3 corespunzătoare vechimii în muncă 
domnului ******, încadrat în funcţia contractuală de 

muncitor (sofer buldoexcavator) în aparatul de specialitate 
al primarului Comunei Horodoniceni, începând cu 01 iunie 

2021 

Inspector  2948 / 
18.05.2021 

129 / 
28.05.2021 

Acordarea gradației 4 corespunzătoare vechimii în muncă 
doamnei ********, încadrată în funcţia contractuală de 

execuţie de inspector în aparatul de specialitate al primarului 
Comunei Horodoniceni, începând cu 01 iunie 2021 

Inspector 2948 / 
18.05.2021 

128 / 
28.05.2021 

Acordarea gradației 4 corespunzătoare vechimii în muncă 
doamnei *********, încadrată în funcţia contractuală de 

execuţie de inspector în aparatul de specialitate al primarului 
Comunei Horodoniceni, începând cu 01 iunie 2021 

Inspector 2948 / 
18.05.2021 
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127 / 
28.05.2021 

Numirea persoanelor responsabile cu identificarea câinilor 
fără stăpân la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 3115 / 
26.05.2021 

126 / 
28.05.2021 

Suspedarea plății ajutorului social pentru titularul ******* Asistenta Sociala 3145 / 
28.05.2021 

125  / 
28.05.2021 

Suspedarea plății ajutorului social pentru titularul 
************ 

Asistenta Sociala 3151 / 
28.05.2021 

124 / 
28.05.2021 

Încetarea dreptului  la alocație pentru susținerea familiei și 
ajutor social pentru titularul *********** 

Asistenta Sociala 3117 / 
26.05.2021 

123 / 
28.05.2021 

Încetarea dreptului  la alocație pentru susținerea familiei și 
ajutor social pentru titularul ********** 

Asistenta Sociala 3116 / 
26.05.2021 

122 / 
28.05.2021 

Acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei și 
ajutor social pentru titularul ************ 

Asistenta Sociala 3128 / 
27.05.2021 

121 / 
19.05.2021 

Acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 
pentru ***** 

Asistenta Sociala 2929 / 
18.05.2021 

120 / 
19.05.2021 

Acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 
pentru ****** 

Asistenta Sociala 2928 / 
18.05.2021 
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119 / 
19.05.2021 

Actualizarea listelor cu beneficiarii tichetelor de masă caldă 
din cadrul Schemei naționale de sprijin pentru persoanele 

vârstnice și pentru persoanele fără adăpost (S.N.S.P.V.P.A) 

Asistenta Sociala 2978 / 
19.05.2021 

118 / 
19.05.2021 

Acordarea dreptului la ajutor social pentru ******* Asistenta Sociala 2963 / 
19.05.2021 

117 / 
18.05.2021 

Modificarea Dispoziției nr. 93 din 14 aprilie 2021 privind 
încetarea contractului individual de muncă al domnului 

*********, îngrjitor în cadrul compartimentului 
administrativ și gospodărire comunală al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul 

Suceava 

Inspector 2946 / 
18.05.2021 

116 / 
17.05.2021 

Încetarea contractului individual de muncă pentru ******* Asistenta Sociala 2911 / 
17.05.2021 

115 / 
17.05.2021 

Constituirea comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Horodniceni 

Secretar 3842 / 
14.05.2021 

114 / 
17.05.2021 

Numirea persoanelor responsabile cu implementarea 
Regulamentului de organizare a păşunatului pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Horodniceni, judeţul 
Suceava 

Secretar  2913 / 
17.05.2021 

113 / 
17.05.2021 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei 
******** încadrată ca asistent personal 

Asistenta Sociala 2888 / 
17.05.2021 
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112 / 
17.05.2021 

Încetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul 
******** 

Asistenta Sociala 2732 / 
11.05.2021 

111 /  
07.05.2021 

Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna mai 
2021 

Secretar  - 

110 / 
06.05.2021 

Încetarea dreptului la ajutor social pentru ********* Asistenta Sociala 2614 / 
06.05.2021 

109 / 
06.05.2021 

Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță privind 
încetarea dreptului la ajutor social pentru ******* 

Asistenta Sociala 2635 / 
06.05.2021 

108 / 
28.04.2021 

Constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe și a 
obiectelor de inventar din cadrul UAT comuna Horodniceni, 

județul Suceava 

Contabil 2442 / 
26.04.2021 

107 / 
28.04.2021 

Desemnarea persoanelor împuternicite pentru constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale 
pentru nerespectarea disciplinei în domeniul autorizării 

executării lucrărilor în construcţii și pentru nerespectarea 
Regulamentului de gospodărire comunală în cadrul UAT 

comuna Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 2461 / 
27.04.2021 

106 / 
28.04.2021 

Aprobarea acordării indemnizatiei membrilor comisiei de 
examen pentru ocuparea functiei publice de executie de 

consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior și 
a comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice de 

consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul 
compartimentului asistență socială și autoritate tutelară 

Secretar  2444 / 
27.04.2021 
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105 / 
28.04.2021 

Actualizarea comisiei pentru selecționarea documentelor din 
arhiva Consiliului Local al comunei Horodniceni și primăria 

comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 2445 / 
27.04.2021 

104 / 
28.04.2021 

Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul 
******** 

Asistenta Sociala 2441 / 
26.04.2021 

103 / 
28.04.2021 

Suspendarea plății ajutorului social pentru titularul 
******** 

Asistenta Sociala 2477 / 
28.04.2021 

102 / 
28.04.2021 

Suspendarea plății ajutorului social pentru titularul ******* Asistenta Sociala 2478 / 
28.04.2021 

101 / 
28.04.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul ****** 

Asistenta Sociala 2441 / 
26.04.2021 

100 / 
26.04.2021   

Organizarea examenului de promovare în grad profesional 
superior pentru funcţia publică de execuție de consilier 
asistent din cadrul compartimentului asistență socială și 

autoritatea tutelară al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 2442 / 
26.04.2021 

99 / 
19.04.2021 

Modificarea cuantumului dreptului la ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei cu combustibili solizi 

Asistenta Sociala 2258 / 
19.04.2021 

98 / 
15.04.2021   

Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea  
prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare  a petițiilor 

Secretar 2175 / 
13.04.2021 
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97 / 
15.04.2021 

Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea  
prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 

informațiile de interes public și a comisiei de analiză privind 
încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public 

Secretar 2176 / 
13.04.2021 

96 / 
15.04.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
pentru titularul ***** 

Asistenta Sociala 2203 / 
15.04.2021 

95 / 
15.04.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
pentru titularul ******* 

Asistenta Sociala 2141 / 
13.04.2021 

94 / 
14.04.2021 

Actualizarea componenței comisiei de monitorizare la nivelul 
UAT comuna Horodniceni 

Secretar 2135 / 
12.04.2021 

93 / 
14.04.2021 

Încetarea contractului individual de muncă al domnului 
*******, îngrjitor în cadrul compartimentului administrativ 

și gospodărire comunală al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Horodniceni, județul Suceava 

Inspector 2197 / 
14.04.2021 

92 / 
14.04.2021 

Constituirea privind constituirea comisiei de evaluare a 
ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică 
de complexitate redusă la nivelul UAT comuna Horodniceni 

Consilier achizitii publice 2102 / 
09.04.2021 

91 / 
13.04.2021   

Constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor 
primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcției publice la nivelul UAT 

comuna Horodniceni 
 

Secretar 2149 / 
13.04.2021 
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90 / 
13.04.2021   

Desemnarea persoanei reponsabile cu monitorizarea 
situațiilor de pantouflage la nivelul UAT comuna Horodniceni 

Secretar 2145 / 
13.04.2021 

89 / 
12.04.2021   

Aprobarea Regulamentului Intern al funcționarilor publici și 
personalului contractual din cadrul primăriei comunei 

Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 2121 / 
12.04.2021 

88 / 
12.04.2021 

Desemnarea doamnei ******** ca persoană responsabilă 
cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de 
avere și de interese la nivelul comunei Horodniceni, județul 

Suceava 

Secretar 2120 / 
12.04.2021 

87 / 
12.04.2021 

Constituirea comisiei permanente de recepție a lucrărilor, 
produselor și serviciilor achiziționate de către comuna 

Horodniceni, județul Suceava 
 

Consilier achizitii publice 2119 / 
12.04.2021 

86 / 
08.04.2021 

Numirea doamnei ********, ca persoană responsabilă cu  
verificarea documentației depuse de solicitanți în vederea 

emiterii/vizării anuale a autorizației/acordului de funcționare 
pentru desfășurarea unei activități comerciale pe teritoriul 

comunei Horodniceni 

Secretar 1973 / 
06.04.2021 

85 / 
08.04.2021 

Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță Asistenta Sociala 2005 / 
07.04.2021 

84 / 
07.04.2021   

Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul 
******** 

Asistenta Sociala 1917 / 
05.04.2021 
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83 / 
05.04.2021   

Încadrarea cu contract individual de muncă pe perioadă 
determinată a domnului ********** în funcția de consilier 

personal al primarului comunei Horodniceni 

Inspector 1984 / 
05.04.2021 

82 / 
02.04.2021   

Angajarea cu contract invididual de muncă a doamnei 
********** ca asistent personal pentru persoana cu 

handicap grav ********** 

Asistenta Sociala 1913 / 
02.04.2021 

81 / 
01.04.2021 

Privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe 
luna aprilie 2021 

Secretar - 

80 / 
31.03.2021 

Acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana 
cu handicap grav, domnului ********** 

Asistenta Sociala 1829 / 
31.03.2021 

79 / 
29.03.2021 

Încetarea de drept a contractului individual de muncă al 
doamnei ******, consilier personal al primarului 

Inspector 1780 / 
29.03.2021 

78 / 
29.03.2021 

Încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului 
*************, referent, clasa III, grad profesional 

superior 

Inspector 1747 / 
29.03.2021 

77 / 
29.03.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul ************* 

Asistenta Sociala 1768 / 
29.03.2021 

76 / 
25.03.2021 

Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna 
martie 2021 

 

- - 
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75 / 
19.03.2021 

Acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 
pentru titularul ********** 

Asistenta Sociala 1394 / 
16.03.2021 

74 / 
19.03.2021 

Modificarea cuantumului alocatiei pentru susțiberea familiei 
pentru titularul ********** 

Asistenta Sociala 1432 / 
17.03.2021 

73 / 
19.03.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
pentru titularul ******** 

Asistenta Sociala 1429 / 
17.03.2021 

72 / 
19.03.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
pentru titularul ********** 

Asistenta Sociala 1428 / 
17.03.2021 

71 / 
19.03.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
pentru titularul ***********. 

Asistenta Sociala 1431 / 
17.03.2021 

70 / 
19.03.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
pentru titularul ***********. 

Asistenta Sociala 1430 / 
17.03.2021 

69 / 
19.03.2021 

Încetarea dreptului la ajutor social pentru titularul *******. Asistenta Sociala 1505 / 
19.03.2021 

68 / 
18.03.2021 

Acordarea îndemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu 
handicap grav, domnului *********. 

Asistenta Sociala 1474 / 
18.03.2021 
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67 / 
16.03.2021 

Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul 
********. 

Asistenta Sociala 1386 / 
16.03.2021 

66 / 
16.03.2021 

Încetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul **********.   Asistenta Sociala 1359 / 
16.03.2021 

65 / 
15.03.2021 

 

Numirea îndrumătorului de stagiu și aprobarea programului de 
desfășurare al perioadei de stagiu pentru domnișoara 

**********, consilier, grad profesional debutant în cadrul 
compartimentului asistență socială și autoritate tutelară al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Horodniceni, 
județul Suceava. 

Secretar  1113 / 
09.03.2021 

64  / 
15.03.2021 

Încetarea contractului individual de muncă al domnului *******, 
încadrat ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav 

**********. 

Resurse Umane 1255 / 
12.03.2021 

63 / 
15.03.2021 

Încetarea suspendării contractului de muncă al domnului 
**********, asistent personal al persoanei cu handicap 

********. 

Resurse Umane 1254 
/12.03.2021 

62 / 
09.03.2021 

Încetarea dreptului la ajutor social pentru titular ******* Asistenta Sociala 1078 / 
08.03.2021 

61 / 
09.03.2021 

Încetarea dreptului la ajutor social pentru titularul ********** Asistenta Sociala 1086 / 
08.03.2021 
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60 / 
09.03.2021 

Numirea domnișoarei  ***********în funcția publică de execuție 
de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul 

compartimentului asistență socială și autoritate tutelară din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul 

Suceava 

Secretar 1098 / 
08.03.2021 

59 / 
09.03.2021 

Numirea doamnei ********în funcția publică de execuție de 
consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul compartimentului achiziții publice din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 1097 / 
08,03,2021 

58 / 
08.03.2021 

Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță  Asistență Socială 1074 / 
08,03,2021 

57 / 
05.03.2021 

Modificarea Dispoziție nr. 62 din 10 martie 2020 privind 
constituirea Comisiei comunale pentru Recensământul general 

agricol 

Secretar 1052 / 
05,03,2021 

56 / 
25.02.2021 

Delegarea atribuţiilor secretarului general al Comunei 
Horodniceni, județul Suceava în unele situaţii în care titularul 

acestora este indisponibil  

Secretar  746 / 
17,02,2021 

55 / 
25.02.2021 

Completarea fișei postului doamnei **********, inspector în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Horodniceni, cu atribuții în gestionarea resurselor umane 

Secretar 854 / 
24,02,2021 

54 / 
25.02.2021 

Angajarea cu contract de muncă a doamnei *********, ca 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav 

************. 

Asistență Socială 823 / 
23,02,2021 

53 / 
25.02.2021 

Acordarea indemnizației cuvenite doamnei **************, 
reprezentant lega al persoanei cu handicap grav **************  

Asistență Socială 822 / 
23,02,2021 
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52 / 
25.02.2021 

Prelungirea contractului de muncă al doamnei **************, 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav 

*************** 

Asistență Socială 860 / 
24,02,2021 

51 / 
25.02.2021 

Încetarea dreptului la ajutor social pentru titularul 
****************. 

Asistență Socială 875 / 
24,02,2021 

50 / 
25.02.2021 

Încetarea dreptului la ajutor social pentru titularul 
****************. 

Asistență Socială 820 / 
23,02,2021 

49 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului ajutorului social pentru titularul 
*****************. 

Asistență Socială 591 / 
09,02,2021 

48 / 
22.02.2021 

Încetarea dreptului la ajutor sociale pentru titularul 
**************. 

Asistență Socială 611 / 
10,02,2021 

47 / 
22.02.2021 

Aprobarea Codului de conduită al salariaților, funcționari publici și 
personal contractual din cadrul Primăriei Comunei Horodniceni, 

județul Suceava. 

Secretar 819 / 
22,02,2021 

46 / 
22.02.2021 

Aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale 

primarului comunei Horodniceni, județul Suceava. 

Secretar 808 / 
22,02,2021 

45 / 
22.02.2021 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru 
tutularul *********** 

Asistență Socială 787 / 
19,02,2021 
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44 / 
22.02.2021 

 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru 
titularul *********** 

Asistență Socială 788 / 
19,02,2021 

43 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul *********** 

Asistență Socială 781 / 
19,02,2021 

42 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru sustținerea familiei 
pentru titularul *********** 

Asistență Socială 785 / 
19,02,2021 

41 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru tutularul *********** 

Asistență Socială 782 / 
19,02,2021 

40 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul  *********** 

Asistență Socială 780 / 
19,02,2021 

39 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul *********** 

Asistență Socială 784 / 
19,02,2021 

38 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei 
pentru titularul *********** 

Asistență Socială 786 / 
19,02,2021 

37 / 
22.02.2021 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul *********** 

Asistență Socială 
 

783 / 
19,02,2021 
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36 / 
17.02.2021 

Actualizarea componentei comisiei pentru probleme de aparare a 
comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 622 / 
0,02,2021 

35 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea doamnei ***********- bibliotecar, în cadrul 
compartimentului juridic, resusre umane, stare civilă, bibliotecă 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Horodniceni 

Secretar 319 / 
5,01,2021 

34 / 
28.01.2020 

Înființarea postului de consilier, clasa I, grad profesional principal, 
în cadrul com partimentului fond funciar, registru agricol, relații cu 

publicul din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni 

Secretar 319 / 
25,01,2021 

33 / 
28.01.2020 

Transformarea postului vacant de consilier, clasai, grad 
profesional debutant în consilier, clasa I, grad profesional 

principal în cadrul compartimentului juridic, resurse umane, stare 
civilă, bibliotecă din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Horodniceni. 

Secretar 319 / 
25,01,2021 

32 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea doamnei ***********- asistent medical comunitar, 
în cadrul compartimentului de asistență socială și autoritate 
tutelară din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 319 / 
25,01,2021 

31 / 
28.01.2020 

Modificarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul compartimentului asistență socială 

Secretar 319 / 
25,01,2021 
 

30 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea domnului ***********- muncitor, în cadrul  
compartimentului administrativ și gospodărire comunală din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Horodniceni, judetul 
Suceava 

Secretar 319 / 
25,01,2021 
 

29 / 
28.01.2020 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru 
titularul *********** 

Asistenta Sociala 593 / 
09,02,2021 

mailto:primariahorodniceni@yahoo.com
mailto:horodniceni@prefecturasuceava.ro


Sat Horodniceni, str. Fălticenilor, nr. 475, județul Suceava CP:727310,  Telefon: 0230-545736  Fax: 0230-573642   
primariahorodniceni@yahoo.com , horodniceni@prefecturasuceava.ro   

 

28 / 
28.01.2020 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru 
titularul *********** 

Asistenta Sociala 692/15,02,20
21 

27 / 
28.01.2020 

Încetarea dreptului la alocația pentru susșinerea familiei pentru 
titularul *********** 

Asistenta Sociala 686/15,02,20
21 

26 / 
28.01.2020 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru 
titularul *********** 

Asistenta Sociala 680/15,02,20
21 

25 / 
28.01.2020 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul *********** 

Asistenta Sociala 612/12,02,20
21 

24 / 
28.01.2020 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul *********** 

Asistenta Sociala 590/09,02,20
21 

23 / 
28.01.2020 

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
pentru titularul *********** 

Asistenta Sociala 592/09,02,20
21 

22 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea domnului ***********- șofer microbuz școlar , în 
cadrul compartimentului administrativ și gospodărire comunală 
din aparatul de specialitate al primarului comuneihorodniceni, 

județul Suceava 

Secretar 319/25,01,20
21 

21 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea domnului ***********- Îngrijitor, în cadrul 
compartimentului administrativ și gospodarire comunală din 
aparatul de spercialitate al primarului comunei Horodniceni, 

județul Suceava 

Secretar 319/25,01,20
21 
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20 / 
28.01.2020 

Reîncadrarea domnului ***********- muncitor (sofer 
buldoexcavator), în cadrul compartimentuluyi administrativ și 

gospodărire comunală din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 319/25,01,20
21 

19 / 
28.01.2020 

Transformarea postului vacant de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional principal 

în cadrul biroului buget - finanțe, contabilitate, impoziteși taxe 
locale din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Horodniceni 

Secretar 319/25,01,20
21 

18 / 
28.01.2020 

Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță 
 

Asistenta Sociala 579/08,02,20
21 

17 / 
28.01.2020 

Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna februarie 
2021 

 

 - 

16 / 
23.01.2020 

Transformarea postului vacant de referent grad profesional 
superior în consilier grad profesional principal în cadrul biroului 
buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe, din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul Suceava 

Secretar 319/25,01,20
21 

15 / 
20.01.2020 

Reîncadrarea doamnei ***********- consilier asistent, în cadrul 
compartimentului de asistență și autoritate tutelară din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul 
Suceava 

Secretar 319/25,01,20
21 

14 / 
20.01.2020 

Modoificarea anexei nr. 3 la Dispozitia nr. 7 privind organizarea 
concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de 

executie vacante de consilier achizitii publice, grad profesional 
superior, în cadrul compartimentului achiziții publice din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Horodniceni, judetul 
Suceava 

Secretar 357/27,01,20
21 
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13 / 
20.01.2020 

Angajarea cu contract individual de muncă, a doamnei 
***********ca asistent personal pentru persoana cu handicap 

grav *********** 

Asistenta Sociala 399/29,01,20
21 

12 / 
20.01.2020 

Încetarea dreptului la ajutorul social pentru titularul *********** Asistenta Sociala 90/11,01,202
1 

11 / 
20.01.2020 

Stabilirea salariului de bază al asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap din cadrul compartimentului de asistență socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni si a indemnizației persoanelo cu handicap grav, 

pentru anul 2021 

Secretar 158/14,01,20
21 

10 / 
23.01.2020 

Modificare Dispoziției nr. 306 din data de 29.12.2020 privind 
angajarea cu contract individual de muncă a doamnei 

***********ca asistent personal pentru persoană cu handicap 
grav *********** 

Secretar 333/26,01,20
21 

9 / 
27.01.2021 

 

Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru 
titularul ********** 

 

Asistenta Sociala 873/27,10,20
21 

8 / 
25.01.2020 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuție vacante de consilier, grad debutant, în cadrul 

compartimentului asistență socială și autoritate tutelară al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Horodniceni, 

județul Suceava 

Secretar  283/22,01,20
21 

7 / 
22.01.2021 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, grad 

profesional superior, în cadrul compartimentului achiziții publice 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Horodniceni, 

județul Suceava 

Secretar 274/22,01,20
21 
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6 / 
15.01.2021 

Acordarea ajutorului social pentru titularul ********** 

Asistenta Sociala 184/15,01,20
21 

5 / 
12.01.2021 

Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță 

Asistenta Sociala 96/11,01,202
1 

4 / 
12.01.2021 Înființarea unității de implementare (UIP) a proiectului „TIC 

pentru copiii din Horodniceni” 

Secretar 118/12,01,20
21 

3 / 
12.01.2021 

Înființarea unității de implementare (UIP) a proiectului 
„Echipamente de protecție medicală pentru copiii din comuna 

Horodniceni” 

Secretar 117 / 
12,01,2021 
 

2 / 
06.01.2021 

Desemnarea persoanelor din cadrul primăriei comunei 
Horodniceni, în Grupul de Lucru de la nivelul județului Suceava, în 

vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate -POAD 

Secretar 42 / 
05,01,2021 
 

1 / 
06.01.2021 

Convocarea Consiliului local Horodniceni în ședință ordinară pe 
luna ianuarie 2021 

Secretar - 
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