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Minuta 
  ședinței ordinare a Consiliului Local Horodniceni din data de 01.09.2021 

 
 

La lucrările şedinţei sunt prezenți 12 consilieri, domnul Grămadă Dumitru, 
absentează nemotivat. Ședinţa fiind legal constituită.  

Lucrările şedinţei au fost deschise de Secretarul comunei Horodniceni, dna Luiza-
Maria Mitrofan. Doamna Luiza-Maria Mitrofan deschide lucrările şedinţei convocată de 
către primarul comunei Horodniceni prin Dispoziţia nr.180/02.08.2021. 

  Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi și proiectele de hotărâre 
suplimentare au fost dezbătute şi supuse la vot, astfel: 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli al comunei Horodniceni pe anul 2021 

Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de alipire a imobilului cu 
număr cadastral 34244 și a imobilului cu număr cadastral 34331 care aparțin 
domeniului public al comunei Horodniceni, județul Suceava  
Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi.  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de 
funcționare și dezvoltare ale bugetului local al comunei Horodniceni, județul 
Suceava, pe trimestrul II, anul 2021 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi.  
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului 
local Horodniceni pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului 
didactic şi didactic auxiliar pentru lunile mai și iunie anul 2021 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 10 voturi pentru (dl Mihai Victor și dl Hreamătă Vasile 
nu participă la vot).  
6. Proiect de hotărâre aprobarea realizării „Lucrărilor de reparații și 
amenajarea cu gazon artificial a terenului de sport din satul Brădățel (Deal)” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 10 voturi pentru, 2 abțineri (dl. Neamțu Ctin și 
doamna Cozma Arsinica).  
 
         Punctele de lucru înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, domnul consilier Aioanei 
Ioan,  președinte de ședință, declară închise lucrările şedintei ordinare.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările si completarile ulterioare, minuta se 
va publica la sediul Primăriei comunei Horodniceni şi pe site-ul propriu. 

 
  

  
    

        Secretarul general al comunei , 
Luiza-Maria Mitrofan  


