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HORODNICENI, 05 august 2022 
PROCESUL-VERBAL 

al celei de-a 22-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din mandatul 
2020-2024 

 
    Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 186 din 29 iulie 2022, a 22-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 05 august 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.);  
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.)- absent motivat;  
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. 186 din 29.07.2022 convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Horodniceni, 
astăzi, 05.08.2022 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, dl. Tanasă Petru dă citire ordinii de zi anexă la Dispoziția primarului nr. 186 din 
29.07.2022, după cum urmează: 
 

1.  Prezentarea procesului verbal al ședinței ordinare din 19 iulie 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 II, anul 2022   

Se solicită aviz de la comisiile nr. 1.  
3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Extinderea și creşterea 

eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Horodniceni, Județul 
Suceava” 

Se solicită aviz de la comisiile nr. 1, nr. 2 și nr.3.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de întreținere și reparații a 

drumului comunal „Scoală Brădățel- Rotopănești DJ 209 A”- Strada Pinului, sat Brădățel, 
comuna Horodniceni 

Se solicită aviz de la comisiile nr. 1 și nr. 2. 
5. 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 

Se solicită aviz de la comisiile nr. 1 și nr. 2, 3.  
 

 

Diverse probleme ale administrației publice locale.  

Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-5:  Neculai FLOREA –primarul comunei Horodniceni   

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului- mijloc fix- 
autoturism Renault Fluence având numărul de înmatriculare  SV-66- HOR cu durată normală 
de utilizare consumată aparținând domeniului privat al comunei Horodniceni, județul Suceava.  

Se solicită aviz de la comisiile nr. 1 și nr. 2. 
  
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 ordinare  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; 
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; 
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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.  
   

  Domnul Tanasă Petru - 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 II, anul 
2022 .   
     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. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 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 II, anul 2022 .   
 

  Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind implementarea 
proiectului „Extinderea și creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în 
comuna Horodniceni, Județul Suceava”. 
        Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
       Au cuvântul președinții comisiilor nr.1, nr. 2 și nr.3  pentru a prezenta avizele favorabile ale 
comisiilor la proiectul de hotărâre. 
 Dl. primar: „Cunoașteți faptul că am implementat alte 2 proiecte pentru modernizarea iluminatului 
public, dar principala componentă a actualului proiect ce intentionam sa-l depunem la AFM este extinderea 
iluminatului public în zonele din comună neacoperite de acest serviciu pe o lungime de 2,2 km. Vă adresez 
rugamintea de a-mi comunica dacă stiti zone din comună unde este necesară extinderea iluminatului 
public”.  
 Dl. Cozma Ctin: „ Este necesară extinderea iluminatului public în zona Între păduri- Cristi Ciobanu, 
BrădățeL Deal”.  
 Dna Cozma Arsinica: „ În zona în care locuim noi este necesară extinderea iluminatului”.  
 Dl. Scurtu Alexandru: „Vă rog să aveți în vedere extinderea în zona cimitirului Botești”.  
 Dl. Tanasă Petru: „Și la cimitir la Rotopănești ar fi nevoie.”  
 Dl. primar: „Mulțumesc pentru sugestii. Pe lângă zonele identificate de mine în Botești, Horodniceni, 
voi completa cu propunerile dvs.”.  
       Nu sunt alte discuții.  
    Se procedează la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea privind 
privind implementarea proiectului „Extinderea și creşterea eficienţei energetice a 
infrastructurii de iluminat public în comuna Horodniceni, Județul Suceava”.  
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  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării 
lucrărilor de întreținere și reparații a drumului comunal „Scoală Brădățel- Rotopănești DJ 209 
A”- Strada Pinului, sat Brădățel, comuna Horodniceni.  
    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. 
  Dl. primar: „ Așteptăm oferte de la constructori si soluția optimă pentru reparațiile drumului”. 
  Dl. Scurtu Alexandru: „ Sunt 2 porțiuni unde trebuie intervenit de urgență, în locurile unde alunecă 
terenul, s-au creat denivelări de mari dimensiuni din cauza alunecărilor de teren ce nu au putut fi anticipate 
la momentul construirii drumului”.  
      Nu mai sunt alte discuții.  
  Se procedează la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri”  devenind Hotărârea privind 

aprobarea realizării lucrărilor de întreținere și reparații a drumului comunal „Scoală Brădățel- 

Rotopănești DJ 209 A”- Strada Pinului, sat Brădățel, comuna Horodniceni.  

 

  Se trece la punctul 5 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.  
  Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
  Au cuvântul președinții comisiei nr.1, nr. 2 și nr. 3 pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor  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 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.  
 
    Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din 
funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului- mijloc fix- autoturism Renault 
Fluence având numărul de înmatriculare  SV-66- HOR cu durată normală de utilizare 
consumată aparținând domeniului privat al comunei Horodniceni, județul Suceava.   
    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
       Au cuvântul președinții comisiei nr.1, nr. 2  pentru a prezenta avizul favorabil ale comisiei  la 
proiectul de hotărâre. 
       Dl. primar: „ Se va folosi autoutilitara  VW Amarok pentru toate activitățile , atât pentru activitățile 
ce țin de gospodărire comunală cât și pentru deplasări la instituții, anchete sociale, recepții etc.” 
 Dl. Scurtu Alexandru: „Da, costurile reparațiilor sunt mari si cred ca depășesc valoarea din raportul 
de evaluare, deci cred ca e oportun să se vândă autoturismul Renault.”   
     Nu mai sunt alte discuții .  
     Se procedează la vot: 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea privind 
aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului- mijloc fix- 
autoturism Renault Fluence având numărul de înmatriculare  SV-66- HOR cu durată normală 
de utilizare consumată aparținând domeniului privat al comunei Horodniceni, județul Suceava.   
 
 
Diverse probleme ale administrației publice locale:  
 

- Dl Scurtu Alexandru: „ Vă sesizez faptul că situația pășunilor comunale este jalnică. Beneficiarii 
subvențiilor nu au întreținut deloc izlazurile, nu au investit niciun ban. Propun ca o comisie să 
verifice situația pășunilor comunale concesionate asociației.”  
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- Dl. primar : „Vă dau dreptate, într-adevăr trebuie luate măsuri pentru verificarea pășunilor, pentru 
respectarea amenajamentului pastoral. Propun să desemnați doi -trei consilieri care să facă parte 
din comisia de verificare și recepție a lucrărilor de întreținere a pășunilor comunale.”  

- Dl. Cozma Constantin îl propune pe dl. Scurtu Alexandru. 
- Dl. Tanasă Pavel îl propune pe dl. Tanasă Petru.  
- Nu mai sunt alte propuneri. Cu unanimitate de voturi se desemnează dl. Scurtu Alexandru și dl. 

Tanasă Petru să facă parte din comisia de verificare și recepție a lucrărilor de întreținere a pășunilor 
comunale.  

- Dl. primar: „Dna secretar vă rog consemnați decizia Consiliului local privind desemnarea celor 2 
reprezentanți. Voi proceda și  la numirea unor reprezentanți din partea primăriei și vom desemna 
comisia prin dispoziție”. 

- Dl. Scurtu Alexandru: „Comisia va constata starea pășunilor comunale și acolo unde se impune se 
vor propune măsuri de sancționare. Vreau să vă mai sesizez faptul că la fam. Pop în satul Botești, 
ocupă domeniul public, drumul public cu dezmembrări auto.”  

- Dl Lemnaru Petru: „ Singura soluție pentru respectarea regulilor sunt amenzile.”  
 
 

 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 august 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, 
Petru TANASĂ                                                                        Luiza-Maria MITROFAN 


