
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI 
JUDEŢUL SUCEAVA 
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Minuta 
  ședinței ordinare a Consiliului Local Horodniceni din data de 06.10.2021 

 
La lucrările şedinţei sunt prezenți toți cei 13 consilier, 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. 232/30.09.2021. 

  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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Horodniceni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Maria 
Cantacuzino” Horodniceni în anul şcolar 2021-2022 
Proiectul de hotărâre a fost votat prin vot secret cu 11 voturi pentru desemnarea domnilor 
consilieri Savin Alexandru și Hreamătă Vasile.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați la obiectivul de investiții „Înființare infrastructură de apă și apă 
uzată în comuna Horodniceni, județul Suceava”  finanțat în cadrul PNDL derulat 
de Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi.  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați la obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri locale în comuna 
Horodniceni, județul Suceava”  finanțat din bugetul local al comunei 
Horodniceni 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general pentru obiectivul de investiții „Rețele de alimentare cu apă și 
canalizare în comuna Horodniceni, județul Suceava”, în vederea includerii la 
finanțare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" coordonat de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere de 
interes local din comuna Horodniceni, județul Suceava” în vederea includerii la 
finanțare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" coordonat de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi.  
6. 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.  
 
         Punctele de lucru înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, domnul consilier Tanasă 
Pavel,  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. 

 
  

   


