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HORODNICENI, 11 martie 2022 
PROCESUL-VERBAL 

al celei de-a 17-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din mandatul 
2020-2024 

 
    Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 60 din 04.03.2022, a 17-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 11.03.2022 de la ora 12:00.  
 
Lista de prezență: 
 
- consilieri locali prezenți (12) 
 
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.)- absent nemotivat;  
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. 60 din 04.03.2022 convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Horodniceni, 
astăzi, 11.03.2022 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. 
 
        În continuare, 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. 
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 Domnul președinte de ședință, Neamțu Constantin dă citire ordinii de zi anexă la Dispoziția primarului nr. 
60 din 04.03.2022, după cum urmează: 
 
11.  Prezentarea procesului verbal ședinței ordinare din 10 februarie 2022.  

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor 
umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 la 
nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava.  
  Se solicită aviz de la comisia nr. 1.  
3. Proiect de privind aprobarea realizării lucrărilor de împrejmuire și modernizare gard, 
amenajare parcare cu extindere  și înființare parc cu spațiu de joacă la sediul primăriei 
comunei  Horodniceni, județul Suceava  
  Se solicită aviz de la comisia nr. 1.  
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Horodniceni 

pentru lunile aprilie, mai, iunie 2022 

Se solicită aviz de la comisia nr. 2.  

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei 
Horodniceni, județul Suceava a unor imobile.  
Se solicită aviz de la comisia nr. 1.  
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 12 ianuarie 2021 
privind aprobarea implementării proiectului ”Echipamente de protecție medicală pentru copiii 
din comuna Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  
  Se solicită aviz de la comisia 1 și 3.   
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
Horodniceni pe anul 2022.  
  Se solicită aviz de la comisia nr.1. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic pentru lunile 
ianuarie și februarie 2022 
  Se solicită aviz de la comisia nr.1 și nr. 3.  
 

Diverse probleme ale administrației publice locale.  

 Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-8:  Neculai FLOREA –primarul comunei Horodniceni   

 
     Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot și aprobată cu 12 (doisprezece) 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. Procesul verbal este supus aprobării care este votat cu 12 (doisprezece) 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; 
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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 Hreamătă Vasile  anunță că nu vor participa la vot la proiectul de hotărâre 
privind decontarea navetei navetei personalului didactic pentru lunile ianuarie și februarie 2022.  
 
  Domnul Neamțu Constantin - președintele de ședință propune să se intre în ordinea de zi cu punctul 2: 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor 
umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 la 
nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava.  
    Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre.  
    Are cuvântul președintele comisiei nr.1  pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei la proiectul de 
hotărâre. 
 Nu sunt alte discuții.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind Hotărârea 
privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 la nivelul comunei 
Horodniceni, județul Suceava. 
 
  Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de 
împrejmuire și modernizare gard, amenajare parcare cu extindere  și înființare parc cu spațiu 
de joacă la sediul primăriei comunei  Horodniceni, județul Suceava.  
       Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
      Are cuvântul președintele comisiei nr.1  pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei la proiectul de 
hotărâre. 
       Nu sunt alte discuții.  
    Se procedează la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea privind 
aprobarea realizării lucrărilor de împrejmuire și modernizare gard, amenajare parcare cu 
extindere  și înființare parc cu spațiu de joacă la sediul primăriei comunei  Horodniceni, 
județul Suceava.  
 
  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință al Consiliului local Horodniceni pentru lunile aprilie, mai, iunie 2022.  

   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de hotărâre.  
   Are cuvântul președintele comisiei nr.2  pentru a prezenta avizul favorabil ale comisiei  la proiectul de 
hotărâre. 
      Domnul Scurtu Alexandru propune pe doamna Cozma Arsinica. Se supune la vot propunerea.  
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     Nu mai sunt alte discuții.  
  Se procedează la vot: 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 1 „abțineri”  (doamna Cozma Arsinica) devenind 

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Horodniceni pentru 

lunile aprilie, mai, iunie 2022 -  doamna Cozma Arsinica.  

 
  Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la 
domeniul privat al comunei Horodniceni, județul Suceava a unor imobile.  
    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
    Are cuvântul președintele comisiei nr.1  pentru a prezenta avizul favorabil ale comisiei  la proiectul de 
hotărâre. 
     Domnul primar susține: „Pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului - apartament (fostul 
dispensar) este necesară adoptarea acestei Hotărâri. Ulterior intabulării, vom decide împreună ce facem cu 
acest apartament, dacă merită să îl reabilităm din  bugetul local și să îl închiriem/ vindem sau să îl vindem 
în starea în care este cu condiția ca proprietarul să îl renoveze. Date fiind costurile materialelor de 
construcții, cred că suma necesară pentru renovare ar fi în jur de 200 mii lei, prin urmare, în opinia mea, 
mai convenabil ar fi să îl vindem, prin licitație publică, în starea actuală. De asemenea, ne propunem să 
clarificăm și situația celor 3 locuințe ce au fost construite în 2008. Avem înregistrate cereri de cumpărare a 
imobilelor și pentru a atrage fonduri la bugetul local, consider că este oportună vânzarea locuințelor. Prin 
PNRR vom putea accesa fonduri nerambursabile pentru construire locuințe sociale, pentru tineri specialiști 
(medici, profesor etc).” 
       Domnul Cozma Constantin: „Costurile pentru renovarea apartamentului pot depăși 200 mii lei, prin 
urmare, consider că este mai bine să vindem imobilul în starea care este.” 
        Domnul Scurtu Alexandru: „Includerea în domeniul privat este varianta care ne permite să vindem 
imobilele, din domeniul public nu se pot vinde”.   
     Nu sunt alte discuții.  
    Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” , devenind  
Hotărârea privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Horodniceni, județul 
Suceava a unor imobile.  
 
    Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 1 din 12 ianuarie 2021 privind aprobarea implementării proiectului 
”Echipamente de protecție medicală pentru copiii din comuna Horodniceni” și aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  
    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
    Au cuvântul președinții comisiilor I și III  pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor  la proiectul 
de hotărâre. 
    Nu mai sunt alte discuții .  
     Se procedează la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 12 ianuarie 2021 privind aprobarea 
implementării proiectului ”Echipamente de protecție medicală pentru copiii din comuna 
Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  
 
      Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local 
de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni pe anul 2022.  
Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
    Are cuvântul președintele comisiei nr.1  pentru a prezenta avizul favorabil ale comisiei  la proiectul de 
hotărâre. 
     Domnul primar susține: „În urma adreselor primite de la Prefectură, ISU, privind amenajarea spațiilor 
de cazare pentru refugiații ucraineni, am achiziționat 20 de paturi cu saltele, lenjerii pentru amenajarea 
spațiului de cazare în incinta Căminului Cultural Horodniceni. Sumele vor fi decontate de la Guvern”.  
    Nu mai sunt alte discuții .  
     Se procedează la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea privind 
rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni pe anul 2022. 
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   Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontării navetei 
personalului didactic pentru lunile ianuarie și februarie 2022.  
    Au cuvântul președinții comisiilor I și III  pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor  la proiectul 
de hotărâre. 
Nu mai sunt alte discuții .  
     Se procedează la vot: 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” (domnul Mihai Victor și Hreamătă 
Vasile nu participă la vot) devenind Hotărârea privind aprobarea decontării navetei personalului 
didactic pentru lunile ianuarie și februarie 2022.  
 
 
Diverse probleme ale administrației publice locale:  
 
  -  Domnul Cozma Constantin întreabă de stadiul proiectului cu parcul eolian;  
   - Domnul primar răspunde: „Potențialii investitori doresc să dezvolte parc eolian și pe terenurile 
proprietate privată a cetățenilor, în general, optând pentru amplasamentele studiate în 2010. Pentru 
amplasarea parcului eolian pe pășunile comunale, momentan, căutăm să identificăm soluțiile juridice 
pentru încheierea contractului de superficie, este posibil să inițiem licitația publică. Legislația s-a schimbat, 
trebuie să urmăm procedura”.  
 - Domnul Scurtu Alexandru: „Revin asupra problemei cu izlazul de la Botești. După cum vă spuneam și 
data trecută, Iacoboaia Constantin a ocupat abuziv, a arat din izlazul comunal. Vă rog luați măsuri să se 
revină la starea inițială. Oamenii sunt revoltați, să se facă dreptate.”  
 -   Domnul primar: „Am discutat cu inginerul cadastrist să ne deplasăm în teren pentru identificarea exactă 
a locației și vom acționa în instanță, în cazul în care dl. Iacoboaia nu se conformează.”  
-  Domnul Florea Vasile precizează că ar fi nevoie de o mașină de sort pe Str.Școlii;  
-  Domnul Lemnaru Petru „Pe str. Livezilor vă rog să trimiteți o mașină de balastru.”;  
 - Domnul Scurtu Alexandru : „Ar fi necesară o mașină de refuz pe drumul de acces la terenurilor agricole – 
la cazan la Boariu Ghe.”;  
- Domnul primar roagă consilierii locali să mediatizeze să vină cetățenii să ridice pubelele pentru colectarea 
deșeurilor: „În anunțul inițial s-a menționat condiția achitării taxei de salubrizare pentru a ridica pubelele ca 
metodă de stimulare a achitării taxei, care după cum bine știți este mică raportat la alte localități și 
insuficientă pentru a acoperi costurile anuale cu serviciul de salubrizare. În 2022 s-a majorat taxa de 
salubrizare pentru familiile cu mai multe de 2 membri, nu pentru a acoperi costurile pubelelor ci pentru a 
acoperi costurile serviciului de salubrizare.”  
- Domnul Savin Alexandru : „ Sunt necesare 2 pubele sau o europubelă din metal la cimitir la Rotopănești. 
Se aruncă gunoaiele pe lângă gard, este urât.” 
-   Domnul Mihai Victor : „ Și la cimitir la Mihăiești este aceeași problemă. Sunt necesare pubele.”  
-    Domnul primar: „Domnule viceprimar, ați notat toate doleanțele? Să luați măsuri să rezolvăm toate 
problemele semnalate”.  
 
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 martie 2022.  
 
   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, 
Constantin NEAMȚU                                                                       Luiza-Maria MITROFAN 


