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HORODNICENI, 13 mai 2022 
PROCESUL-VERBAL 

al celei de-a 18-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din mandatul 
2020-2024 

 
    Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 111 din 06.05.2022, a 19-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 13 mai 2022 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. 111 din 06.05.2022 convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Horodniceni, 
astăzi, 13.05.2022 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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     Președintele de ședință, dna. Cozma Arsinica dă citire ordinii de zi anexă la Dispoziția primarului nr. 111 
din 06.05.2022, după cum urmează: 
 
1.  Prezentarea procesului verbal ședinței ordinare din 07 aprilie 2022.    

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și 
dezvoltare ale bugetului local al comunei Horodniceni, județul Suceava pe trimestrul I, anul 
2022 
  Se solicită aviz de la comisia nr. 1.  
3. Proiect de privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor pentru anul 
2023, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior 
  Se solicită aviz de la comisiile nr. 1 și nr. 2.   
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare Școală cu clasele I-VIII Horodniceni, corp A si B, comuna 

Horodniceni, judetul Suceava”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală - I, 

coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei 

Se solicită aviz de la comisia nr. 1 și 3.  

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea realizării obiectivului de investiții de interes local 

„Asfaltare  drumuri comunale – Str. Școlii sat Horodniceni, nr. cadastral 32651 și str. Alunilor- 

sat Botești, nr. cadastral 34218”.  

Se solicită aviz de la comisia nr. 1.   

6. 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.   

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului finanțat prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență, component 10 – Fondul Local – 1.4. Mobilitatea urbană 

verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel 

local/metropolitan–„Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la 

nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava’’ de aprobare a notei de fundamentare a 

investiției, a cheltuielilor legate de proiect – Deviz General al obiectivului de investiții – 

„Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei 

Horodniceni, județul Suceava’’. 

Se solicită aviz de la toate comisiile.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilitatii Scrisorii de 

garanţie nr. 606/26.09.2017, pentru proiectul de investitie  intitulat: ” Înfiinţare şi dotare 

Grădiniţă cu Program Normal, în sat Horodniceni, comuna Horodniceni, judeţul Suceava ” și 

finanțat prin Agentia pentru Finanțarea Investitiilor Rurale, C1.1 – SM 7.2, conform Contract 

de finanțare nr. C0720EN00031513500587/15.02.2017, Act Aditional nr. 6/27.01.2021, Act 

Aditional nr. 7/12.12.2021 

Se solicită aviz de la comisiile nr. 1 și nr. 2.   
9. Proiect de hotărâre privind modificarea  organigramei și statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul Suceava  
Se solicită aviz de la comisiile nr. 1 și nr. 2. 
10.   Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul  
public al Comunei Horodniceni, Județul Suceava 
Se solicită aviz de la comisiile nr. 1 și nr. 2 
Diverse probleme ale administrației publice locale.  

 

Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-10:  Neculai FLOREA –primarul comunei Horodniceni   

    Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre p privind aprobarea 
participării comunei Horodniceni în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de 
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Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul Local –  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/local) –„Înființare sistem management local în comuna Horodniceni, județul Suceava" 
de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect – Deviz 
General al obiectivului de investiții –„Înființare sistem management local în comuna 
Horodniceni, județul Suceava".  
 De asemenea, domnul primar precizează că va prezenta Raportul privind starea socio-
economică și de mediu a comunei pe anul 2021.  
 Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi și suplimentarea ordini de zi sunt supuse la vot și aprobate 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. Procesul verbal este supus aprobării care este votat cu 11 (unsprezece) 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.  
   
  Doamna Cozma Arsinica - președintele de ședință propune să se intre în ordinea de zi cu punctul 2: 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și 
dezvoltare ale bugetului local al comunei Horodniceni, județul Suceava pe trimestrul I, anul 
2022. 
     Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre.  
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    Are cuvântul președintele comisiei nr. 1  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 aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și dezvoltare ale bugetului 
local al comunei Horodniceni, județul Suceava pe trimestrul I, anul 2022. 
 
  Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor 
locale, actualizarea limitelor pentru anul 2023, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul 
anterior.  
 
       Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
      Au cuvântul președinții comisiilor nr.1 și nr. 2  pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor la 
proiectul de hotărâre. 
       Nu sunt alte discuții.  
    Se procedează la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea privind 
indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor pentru anul 2023, prin aplicarea 
nivelului ratei inflației din anul anterior. . 
 
  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați pentru obiectivul de investiție „Reabilitare Școală cu clasele I-VIII 

Horodniceni, corp A si B, comuna Horodniceni, judetul Suceava”, finanțat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală - I, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și 

Administratiei. 

   Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de hotărâre.  

   Au cuvântul președinții comisiilor nr.1 și nr. 3  pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor la 
proiectul de hotărâre. 
     Nu mai sunt alte discuții.  
  Se procedează la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri”  devenind Hotărârea privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitare Școală cu clasele I-VIII Horodniceni, corp A si B, comuna Horodniceni, judetul 

Suceava”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală - I, coordonat de Ministerul 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei. 

 

  Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea realizării obiectivului 
de investiții de interes local „Asfaltare  drumuri comunale – Str. Școlii sat Horodniceni, nr. 
cadastral 32651 și str. Alunilor- sat Botești, nr. cadastral 34218”. 
 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 Lemnaru Petru întreabă despre stadiul proiectului „Extindere infrastructură de apă și apă uzată”.  
   Domnul primar răspunde că a fost depusă cerere de finanțare pentru acest proiect în cadrul Programului 
„Anghel Saligny” și își exprimă încrederea că va fi inclus la finanțare, investiția acoperind toate satele 
comunei.  
  Nu sunt alte discuții.  
  Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” , devenind  
Hotărârea privind aprobarea realizării obiectivului de investiții de interes local „Asfaltare  
drumuri comunale – Str. Școlii sat Horodniceni, nr. cadastral 32651 și str. Alunilor- sat Botești, 
nr. cadastral 34218.  
 
    Se trece la punctul 6 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.  
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    Are cuvântul președintele comisiei I pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei  la proiectul de 
hotărâre. 
      Domnul primar completează cu următoarele: „Această rectificare este necesară pentru plata facturilor 
de energie electrică, am primit preaviz de deconectare. Costurile sunt din ce în ce mai mari. De asemenea, 
trebuie achităm contravaloarea serviciilor de toaletare a arborilor din satul Rotopănești. După cum probabil 
știți, s-a creat o adevărată isterie  pe Facebook din cauza postării unui ziarist privind toaletarea teilor. Mi-au 
fost aduse injurii, jigniri, comentarii extrem de răutăcioase. Această acțiune de toaletare a avut loc în urma 
cererilor locuitorilor din zonă, îngrijorați de starea arborilor, ce prezentau pericol pentru locuințele, mașinile 
proprietarilor din zonă. Împreună cu dvs. am discutat în mai multe ședinte, dl. Savin a fost printre cei care 
au insistat să facem această toaletare, decizia nu am luat-o singur. Știm cu toții care era starea arborilor 
precum și faptul că se vor regenera. Îmi pare rău că multe persoane au dat curs acelor comentarii de pe 
Facebook, creând astfel o imagine proastă comunei”.  
     Dl. Tanasă Pavel răspunde că a procedat la toaletarea unei tei proprietate personală anul trecut și s-a 
revigorat foarte bine.  
    Dl. Savin Alexandru „Această acțiune era necesară, în condițiile în care unii arbori prezentau pericol 
iminent pentru proprietarii din zonă”.  
     Dl. Scurtu Alexandru : „Referitor la consumul de energie electrică, pentru a evita situații de regularizări, 
propun să se citească lunar contoarele de către o persoană responsabilă și astfel se obține o evidență 
clară”.  
    Nu mai sunt alte discuții .  
     Se procedează la vot: 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea privind 
rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni pe anul 2022.  
 
      Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în 
cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, component 10 – 
Fondul Local – 1.4. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru biciclete și alte 
vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan–„Construire piste pentru biciclete si alte 
vehicule ușoare electrice la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava’’ de aprobare a notei 
de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect – Deviz General al obiectivului 
de investiții – „Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul 
comunei Horodniceni, județul Suceava’’..” 
     Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
    Au cuvântul președinții comisiilor  pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor  la proiectul de 
hotărâre. 
   Domnul primar: „După cum știți îmi propusesem să realizăm lucrările de amenajare alei pietonale pe 
traseul Școală Horodniceni- Cămin Cultural – Primărie pentru siguranța circulației rutiere, fiind un traseu 
intens circulat. În acest context, posibilitatea de a primi finanțare nerambursabilă prin PNRR pentru 
construire piste pentru biciclete ne ajută să mărim suprafața platformei părții carosabile a drumurilor vizate 
și să asigurăm astfel siguranța pietenilor, a traficului rutier.  
Strazile vizate sunt : str. Falticenilor –traseul DJ209A , str. Nucului , Str. Sucevei- sat Horodniceni ; 
  Acest traseu pentru piste velo ( piste pentru bibiclete si vehicule usoare electrice), va asigura legătura 
între Primăria comunei Horodniceni,  centrul satului Horodniceni, Căminul Cultural Horodniceni, Școala 
Gimnazială „Maria Cantacuzino” Horodniceni,  Oficiul Postal Horodniceni, Dispensarul medical uman 
Horodniceni, Dispensarul veterinar Horodniceni, Biserica „Pogorârea Sf. Duh” Horodniceni, Zvonița- 
(monumente istorice de clasă A),  deservind zona centrală, a instituțiilor publice din comuna Horodniceni. 
     Nu mai sunt alte discuții .  
     Se procedează la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea Proiect de 
hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență, component 10 – Fondul Local – 1.4. Mobilitatea urbană verde - 
asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel 
local/metropolitan–„Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la 
nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava’’ de aprobare a notei de fundamentare a 
investiției, a cheltuielilor legate de proiect – Deviz General al obiectivului de investiții – 
„Construire piste pentru biciclete si alte vehicule ușoare electrice la nivelul comunei 
Horodniceni, județul Suceava’’. 



6 

 

     
  Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de 
prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanţie nr. 606/26.09.2017, pentru proiectul de 
investitie  intitulat: ” Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu Program Normal, în sat Horodniceni, 
comuna Horodniceni, judeţul Suceava ” și finanțat prin Agentia pentru Finanțarea Investitiilor 
Rurale, C1.1 – SM 7.2, conform Contract de finanțare nr. 
C0720EN00031513500587/15.02.2017, Act Aditional nr. 6/27.01.2021, Act Aditional nr. 
7/12.12.2021. 
  Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
  Au cuvântul președinții comisiilor nr.1 și nr. 2  pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor  la 
proiectul de hotărâre. 
  Nu sunt alte discuții.  
  Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” , devenind  
Hotărârea privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanţie nr. 
606/26.09.2017, pentru proiectul de investitie  intitulat: ” Înfiinţare şi dotare Grădiniţă cu 
Program Normal, în sat Horodniceni, comuna Horodniceni, judeţul Suceava ” și finanțat prin 
Agentia pentru Finanțarea Investitiilor Rurale, C1.1 – SM 7.2, conform Contract de finanțare 
nr. C0720EN00031513500587/15.02.2017, Act Aditional nr. 6/27.01.2021, Act Aditional nr. 
7/12.12.2021.  
 
  Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea  organigramei și 
statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Horodniceni, județul 
Suceava.    
   Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
   Au cuvântul președinții comisiilor nr.1 și nr. 2  pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor  la 
proiectul de hotărâre. 
   Domnul primar: „Intenționăm să organizăm concurs pentru postul de îngrijitor. Dacă știți persoane 
interesate, mediatizați anunțul”.  
  Nu sunt alte discuții.  
  Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” , devenind 
Hotărârea privind modificarea  organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Horodniceni, județul Suceava.  
 
  Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei 
Horodniceni în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 
componenta 10 – Fondul Local –  I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 
ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) –„Înființare 
sistem management local în comuna Horodniceni, județul Suceava" de aprobare a notei de 
fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect – Deviz General al obiectivului de 
investiții –„Înființare sistem management local în comuna Horodniceni, județul Suceava". 
   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. 
  Nu sunt alte discuții.  
  Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” , devenind 
Hotărârea privind aprobarea participării comunei Horodniceni în cadrul proiectului finanțat prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul Local –  I.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local) –„Înființare sistem management local în comuna Horodniceni, 
județul Suceava" de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de 
proiect – Deviz General al obiectivului de investiții –„Înființare sistem management local în 
comuna Horodniceni, județul Suceava.  
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   Domnul primar prezintă Raportul anual privind starea socio-economică și de mediu a comunei 
Horodniceni pe anul 2021.  
 
Diverse probleme ale administrației publice locale:  
 

- Dl Tanasă Pavel: „ Mama dlui. Gheorghe Mihai (fost consilier) va împlini luna viitoare 100 de ani. 
Putem să-i acordăm un premiu, o diplomă? ”  

- Dl. primar : „Sigur. Îi vom acorda un premiu constând într-o sumă de bani, o diplomă de 
recunosțință.”  

- Dl. Scurtu Alexandru întreabă dacă s-a făcut notificare către Orange privind deranjamentele la 
serviciile de telefonie și internet;  

- Dl. primar: „Da, a fost transmisă zilele trecute. Sperăm să remedieze problemele”.  
- Dna secretar general : „Potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010, aleșii locali au obligația de a depune 

declarațiile de avere și de interese până la data de 15 iunie a fiecărui an. Anul acesta declarațiile se 
depun în format electronic, prin intermediul platformei E-DAI, prin urmare, vă rog să luați legătura 
cu dna. Boariu Maria, persoana responsabilă pentru a vă sprijini în procedura de autentificare în 
platformă. Repet, este obligația fiecăruia dintre dvs, noi vă informăm, vă sprijinim, trebuie să 
respectați termenul de depunere, sub sancțiunea amenzii.”  
 

 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 mai 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, 
Alexandru SCURTU                                                                        Luiza-Maria MITROFAN 


