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HORODNICENI, 20 decembrie 2021 
PROCESUL-VERBAL 

al celei de-a 14-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din mandatul 
2020-2024 

 
    Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 290 din 14.12.2021, a 14-a ședință ordinară 
a Consiliului Local al Comunei Horodniceni din mandatul 2020-2024, la sediul Consiliului Local Horodniceni, 
situat în sat Horodniceni,  în data de 20.12.2021, 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.S.D.);  
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. 290 din 14.12.2021 convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Horodniceni, 
astăzi, 20.12.2021 ora 12:00 la sediul Consiliului Local.  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 
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. 
 

 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

COMUNA HORODNICENI  

TEL/FAX:0230545736/0230573642 

E-mail:primariahorodniceni@yahoo.com 

https://comunahorodnicenisv.ro/ 

 

Nr. 6630 din  20.12.2021 



2 

 

 Domnul președinte de ședință, Tanasă Pavel dă citire ordinii de zi anexă la Dispoziția primarului nr. 290 
din 14.12.2021, după cum urmează: 
 
1.  Prezentarea procesului verbal ședinței extraordinare din 24 noiembrie 2021- prezintă secretarul general 

al comunei Horodniceni, Luiza-Maria Mitrofan; 

 

2. Proiect de hotărâre   privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2022, la 

nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava  

Se solicită aviz de la cele trei comisii de specialitate.  
3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență 

familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate la nivelul comunei Horodniceni, 

județul Suceava  

  Se solicită aviz de la comisiile 1 și 3.  
4. Proiect de hotărâre   privind  acordarea unui premiu sportivei Negură Narcisa- Florentina 
pentru performanțe în domeniul sportiv 
Se solicită aviz de la cele trei comisii de specialitate.  
5. Proiect de hotărâre   privind  alocarea din bugetul local al comunei Horodniceni pe anul 
2021 a unor fonduri pentru achiziționarea de pachete-cadou cu prilejul sărbătorilor de iarnă  
Se solicită aviz de la comisiile 1 și 3.  
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni, județul Suceava  
Se solicită aviz de la comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2 
7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Horodniceni 
pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022 
  Se solicită aviz de la comisia nr. 2.  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava pentru anul școlar 
2022-2023 
Se solicită aviz de la comisia nr. 3.  
9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul Suceava 
Se solicită aviz de la comisia nr. 1 și nr. 2  
 

Diverse probleme ale administrației publice locale.  

 Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-9:  Neculai FLOREA –primarul comunei Horodniceni   

 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:  

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



3 

 

         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; 
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.  
  Domnii consilieri Mihai Victor și Aioanei Ioan  anunță că nu vor participa la vot la proiectul de hotărâre 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul Suceava. 
 
  Domnul Tanasă Pavel - președintele de ședință propune să se intre în ordinea de zi cu punctul 2: 
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2022, la nivelul 
comunei Horodniceni, județul Suceava. 
    Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
   Au cuvântul președinții comisiilor pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor la proiectul de 
hotărâre.  
  Domnul primar completează referatul de aprobare cu mențiunea că „taxa de salubrizare s-a majorat 
pentru gospodăriile cu mai mult de 2 persoane (inclusiv 2), deoarece nu reușim să acoperim costurile 
pentru serviciul de salubrizare, fiind nevoiți să suportăm diferența din bugetul local, așa cum am menționat 
și in PHCL. De asemenea, propun ca taxa pentru vehicule lente (tractoare) propun majorarea la suma de 
150 lei/an.  
   Dl. Scurtu Alexandru: „Susțin majorarea taxei pentru tractoare, din cauza impactului acestora asupra 
circulației pe drumurile publice”.  
 Nu sunt alte discuții.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind Hotărârea 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2022, la nivelul comunei Horodniceni, județul 
Suceava.  
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  Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de 
acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate 
la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava.  
 
      Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
       Au cuvântul președinții comisiilor I și III pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor la proiectul 
de hotărâre.  
       Domnul primar după ce prezintă PHCL și Regulamentul susține: „ acest PHCL a fost inițiat pornind de 
la situația dnei Stofor Georgeta, care nu are aparținători legali, este instituționalizată într-un centru de 
îngrijire din cauza stării de sănătate, avand nevoie de ingrijire asistată, permanentă, iar din pensia sa nu se 
acoperă costurile lunare catre centrul in care este internată. În acest sens, propun ca diferența pentru 
acoperirea integrală a costurilor, in jur de 800 lei lunar să fie suportată din bugetul local sub forma unui 
ajutor de urgență. Regulamentul aprobat în 2015 prin HCL nu prevedea această situație, prin urmare am 
inițiat un nou PHCL”.  
     Nu sunt alte discuții.  
    Se procedează la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea  privind 
aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în 
situații de necesitate la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava.  
 
  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind  acordarea unui premiu 
sportivei Negură Narcisa- Florentina pentru performanțe în domeniul sportiv.  
   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de hotărâre.  
   Au cuvântul președinții Comisiilor nr. I, II și III pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiei  la 
proiectul de hotărâre. 
     Nu mai sunt alte discuții.  
  Se procedează la vot secret prin buletine de vot.  După centralizarea buletinelor de vot sunt: 13 voturi 
„pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” proiectul de hotărâre devenind Hotărârea acordarea unui premiu 
sportivei Negură Narcisa- Florentina pentru performanțe în domeniul sportiv.  
 
  Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind  alocarea din bugetul local al 
comunei Horodniceni pe anul 2021 a unor fonduri pentru achiziționarea de pachete-cadou cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă.   
    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
    Au cuvântul președinții Comisiilor I și III, pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiei  la proiectul 
de hotărâre. 
     Nu sunt alte discuții.  
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 11 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” , devenind  
Hotărârea privind  alocarea din bugetul local al comunei Horodniceni pe anul 2021 a unor 
fonduri pentru achiziționarea de pachete-cadou cu prilejul sărbătorilor de iarnă.   
 
    Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Horodniceni, județul Suceava.  

    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
    Au cuvântul președinții Comisiilor I și II, pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiei  la proiectul de 
hotărâre. 
    Nu mai sunt alte discuții .  
    Se procedează la vot secret prin buletine de vot.  După centralizarea buletinelor de vot sunt: 11 voturi 
„pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri”, dl. Mihai Victor și dl. Aioanei Gavril nu participă la vot, proiectul de 
hotărâre devenind Hotărârea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni, județul Suceava. 
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      Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 
ședință al Consiliului local Horodniceni pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022 
    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
    Are cuvântul președintele Comisiei II, pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei  la proiectul de 
hotărâre. 
    Dl. Tanasă Pavel îl propune pe dl. Neamțu Constantin. Nu sunt alte propuneri.  
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  1 „abțineri” (dl. Neamțu 
Constantin) devenind Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local 
Horodniceni pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022, respectiv domnul Neamțu Constantin.  
 
      Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Horodniceni, județul 
Suceava pentru anul școlar 2022-2023. 
    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
    Are cuvântul președintele Comisiei III, pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei  la proiectul de 
hotărâre. 
    Domnul primar: „Am constatat că la Școala Gimnazială Mihăiești, numărul elevilor este în creștere, motiv 
pentru care îmi propun să depunem un proiect/ cerere de finanțare pentru construire școală nouă în satul 
Mihăiești”.  
     Dl. Victor Mihai consideră că este binevenită și oportună această investiție dată fiind perspectiva de 
creștere a numărului de elevi în satul Mihăiești.  
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind 
Hotărârea privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat 
de la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava pentru anul școlar 2022-2023. 
    
    Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul 
Suceava. 
    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
    Are cuvântul președintele Comisiei II, 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 hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul Suceava. 
 
Se trece la punctul 10 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. 
    Domnul primar : „Deși am făcut solicitări către Consiliul Județean, la ultima rectificare bugetară a 
Consiliului Județean nu am primit nicio sumă. Potrivit legislației actuale, modul de distribuire a fondurilor 
către uat-uri este inechitabil, deoarece uat-urile care au resurse proprii foarte mari, primesc la rectificări 
bugetare aceleași sume ca și uat-urile cu resurse proprii mici, cu un buget considerabil mai mic, cum este 
cazul nostru. În același timp uat-urile mici, cum este și comuna noastră obțin un punctaj mic și pentru 
depunerea proiectelor din fonduri europene, fiind dezavantajate și în acest sens. Sper să se schimbe modul 
de distribuire a fondurilor”.  
      Nu sunt alte discuții.  
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind 
Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni 
pe anul 2021.   
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Diverse probleme ale administrației publice locale:  
 
 -  Domnul primar ia cuvântul: „Am depus la CNI documentația tehnică spre avizare pentru proiectul 
Reabilitare străzi afectate de inundații, pentru dispensarul de la Mihăiești s-a semnat protocolul de predare-
primire a terenului urmând să fie atribui contractul de execuție lucrări de către CNI. Se lucrează la 
documentația tehnică pt Sala de sport Botești, iar pentru Sala de sport Brădățel urmează să fie predat 
amplasamentul către CNI.  Proiectul de extindere a infrastructurii de apă și canalizare a fost depus si in 
cadrul programului Anghel Saligny și la CNI”.  
-    Domnul Savin intreabă dacă s-a depus cerere de finanțare pentru sală de sport în satul Rotopănești;  
-   Dl. primar răspunde: „În Rotopănești va fi amplasat obiectivul de investiții Construire și dotare centru 
social de recuperare și îngrijire, sat Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava. În acest sens am 
avut o discuție de principiu cu dna Manolache in vederea cumpărării terenului ce ne este necesar pentru 
amplasarea acestei investiții.  Revenind la intrebarea dvs., trebuie sa analizam si costurile de intretinere a 
salilor de sport dupa ce vor fi date in functiune; „Deși ne-am dori, deocamdată nu putem construi săli de 
sport în fiecare sat al comunei, din cauza lipsei finanțării și analizând în perspectivă costurile de întreținere. 
Consider ca sala de sport de la Brădățel va deservi satele Brădățel, Rotopănești și Mihăiești, iar sala de 
sport din Botești va deservi satele Botești și Horodniceni.” 
- Domnul primar dă citire scrisorii de intenție a societății SC EUROTOTAL RECYCLING SRL prin care își 
exprimă intenția de a dezvolta pe teritoriul comunei Horodniceni o stație de procesare, sortare, reciclare și 
eliminare deșeuri 100% ecologică înregistrată sub nr. 6588 din 16.12.2021;  
- După citirea scrisorii de intenție, dl primar menționează: „ pentru amplasarea obiectivului de investiții, 
societatea ne informează că are nevoie de o suprafață de 10 ha teren, pe care doresc să le-o punem la 
dispoziție printr-una  dintre modalitățile prevăzute de lege (închierire, concesiune, superficie). Primind 
scrisoarea de intenție, m-am intrebat, cum presupun că o faceți și dvs. „de ce au ales comuna 
Horodniceni”? unul dintre argumente este că localitatea noastră are o poziție favorabilă, strategică, cu 
puncte foarte bune de legătură cu municipiul Suceava și municipiul Fălticeni. Ca și amplasament  pentru 
această investiție m-am gândit la zona Hara spre Aluniș – Horodniceni. Subliniez că aceasta este doar o 
scrisoare de intenție, vă invit să vă expuneți părerea și să le comunicăm dacă putem avansa discuțiile către 
o eventuală colaborare. Putem găsi împreună argumente pro și contra acestei investiții, trebuie să le 
analizăm împreună și să decidem dacă ar reprezenta o oportunitate pentru comuna noastră. Din punctul 
meu de vedere, dezvoltarea unui asemenea proiect de investiții, care va depăși 10 milioane de euro, poate 
aduce plus valoare zonei prin venituri la bugetul local (din închirierea terenului, autorizația de construire, 
cota din impozitul pe venit etc) și prin locurile de muncă create. Din câte am înțeles, investitorii doresc să 
acceseze o linie de finanțare prin PNRR, fonduri europene nerambursabile. Trebuie să ne gândim că 
deșeurile reprezintă o reală problemă și o provocare pentru toate țările, pentru România în mod special și 
că se va investi mult, în viitor, în acest domeniu. Ce părere aveți despre această propunere?”;  
- Dl. Scurtu Alexandru: „Consider că o asemenea investiție ar putea fi dezvoltată pe izlazul din satul Botești, 
unde a fost „Lotul Apicol” având acces la drumul județean, sursă  de apă, teren pretabil pentru amplasarea 
de construcții. Izlazul de pe Hara cred că este destul de accidentat, un relief anevoios pentru amplasarea 
construcțiilor”.  
- Dl. Savin Alexandru: „Izlazul de pe Calea Mare nu ar fi indicat pentru amplasarea investiției?”;  
- Dl. Lemnaru Petru: „ Această societate a mai implementat proiecte asemănătoare în țară? Înainte de a 
lua o decizie trebuie să ne interesăm, să analizăm istoricul societății. Ei susțin că stația este 100% 
ecologică, dar nu știu dacă ne putem baza pe această afirmație. Trebuie să le solicităm să ne prezinte un 
plan al investiției, astfel încât să ne asigurăm că deșeurile prelucrate nu vor produce disconfort/ ”.  
- Dl. Scurtu Alexandru : „Reciclarea deșeurilor reprezintă afacerea viitorului. Eu consider că nu trebuie 
respinși investitorii care intenționează să dezvolte proiecte în comună. Izlazurile comunale nu mai sunt 
valorificate corespunzător, animalele care pășunează sunt tot mai puține, prin urmare, cred că pe anumite 
suprafețe pot fi amplasate obiective de investiții. După cum spuneam inițial, pentru proiectul pe care 
intenționează acești investitori să-l dezvolte în comună, apreciez că izlazul de la Botești ar fi locația cea mai 
indicată”.  
- Dl. primar: „Din discuțiile dumneavoastră înțeleg că sunteți de acord, în principiu, cu dezvoltarea 
proiectului în comună. Repet că până la implementarea proiectului trebuie parcurse mai multe etape, 
perioadă în care vom analiza toate detaliile: mai întâi trebuie să identificăm modalitatea de punere la 
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dispoziție a terenului, care se va aproba prin HCL, apoi vor avea loc dezbateri publice pentru PUZ, pentru 
obținerea avizelor etc. Toate etapele vor fi suspuse dezbaterii și aprobării Consiliului Local”.  
 
 
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 decembrie 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, 
   Pavel TANASĂ                                                  Luiza-Maria MITROFAN 


