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HORODNICENI, 25 octombrie 2022 
PROCESUL-VERBAL 

al celei de-a 25-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din mandatul 
2020-2024 

 
     Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 239 din 19.10.2022, a 25-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 25 octombrie 2022, de la ora 13:00.  
 
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. 239 din 19.10.2022 convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Horodniceni, 
astăzi, 25.10.2022 ora 13:00 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. Lemnaru Petru dă citire ordinii de zi anexă la Dispoziția primarului nr. 
239 din 19.10.2022, după cum urmează: 
 

1.  Prezentarea și supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din 11.10.2022 
     

2. Proiect de  hotărâre  privind constituirea în favoarea BUCOVINA RENEWABLES SRL a 
unui drept, cu caracter legal, de uz și servitute asupra imobilului înscris în Cartea funciară nr. 
31628 a comunei Horodniceni, pentru montarea și explotarea unui ansamblu stâlp de 
măsurare a vitezei vântului 

Se solicită aviz de la comisia nr.1 și nr. 2.  
 
3. 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 comisia nr. 1.  
 
4. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de prestare a serviciului public de 

salubrizare la nivelul comunei Horodniceni, județul Suceava  
Se solicită aviz de la comisia nr. 1.  
 
Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-4:  Neculai FLOREA –primarul comunei Horodniceni   

  

  Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre nr. 81/25.10.2022 

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 adițional nr. 9/ 

19.09.2022.  

 

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 ale ședinței ordinare din 11 octombrie 
2022  extraordinare . 
   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 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; 
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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 Lemnaru Petru - președintele de ședință propune să se intre în ordinea de zi cu punctul 
2: Proiect de hotărâre privind constituirea în favoarea BUCOVINA RENEWABLES SRL a unui 
drept, cu caracter legal, de uz și servitute asupra imobilului înscris în Cartea funciară nr. 
31628 a comunei Horodniceni, pentru montarea și exploatarea unui ansamblu stâlp de 
măsurare a vitezei vântului.   

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 avizul favorabil al comisiei la 
proiectul de hotărâre. 
 Domnul primar: „ După cum știți, la nivelul comunei s-a demarat investiția de construire a unui parc 
eolian pe terenuri proprietate privată a persoanelor fizice/ juridice, s-a emis certificatul de urbanism, fiind în 
etapa de obținere avize. Consider că nu ar trebui să fim reticenți față de investițiile în energia regenerabilă, 
mai ales în această perioadă a crizei energetice. Am primit solicitări pentru concesionarea terenurilor din 
domeniul privat al comunei pentru dezvoltarea unor parcuri de panouri fotovoltaice. Potrivit legii, este 
permisă concesionarea pășunilor comunale, atât timp cât se pot utiliza în sistem dual atât pentru păşunatul 
animalelor, cât şi pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile. Vom analiza dacă putem 
identifica trupuri de pășune pretabile pentru sistemul dual, care să permită pășunatul și producerea de 
energie eoliană/fotovoltaică”.  
 Domnul Lemnaru Petru : „Trebuie să fim conștienți că producerea de energie regenerabilă este 
trendul momentului și că pentru comuna noastră, singura posibilitatea de a suplimenta bugetul local este 
atragerea de investitori care să achite taxe de închiriere și alte taxe. Dacă nu vom fi de acord cu 
dezvoltarea investițiilor in energie regenerabilă, vom rămâne cu acest buget local precar.” 
 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind 
Hotărârea privind constituirea în favoarea BUCOVINA RENEWABLES SRL a unui drept, cu 
caracter legal, de uz și servitute asupra imobilului înscris în Cartea funciară nr. 31628 a 
comunei Horodniceni, pentru montarea și exploatarea unui ansamblu stâlp de măsurare a 
vitezei vântului.  
 

  Se trece la punctul 3 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 Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre. 
        Are cuvântul președintele comisiei nr. 1 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 
constituirea în favoarea BUCOVINA RENEWABLES SRL a unui drept, cu caracter legal, de uz și 
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servitute asupra imobilului înscris în Cartea funciară nr. 31628 a comunei Horodniceni, pentru 
montarea și exploatarea unui ansamblu stâlp de măsurare a vitezei vântului.  
 

  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de 
prestare a serviciului public de salubrizare la nivelul comunei 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, nr.3  pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor 
la proiectul de hotărâre. 
      Nu mai sunt alte discuții.  
 Domnul primar: „Am mai avut probleme cu serviciul de salubrizare, i-am notificat mereu să 
remedieze problemele, au mai îmbunătățit calitatea serviciului. Trebuie să înțelegem și faptul că relieful 
comunei este destul de anevoios, sunt ulițe foarte înguste, nu este ușor de prestat serviciul de salubrizare”.  

  Se supune la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” , devenind Hotărârea privind 
însușirea contractului de prestare a serviciului public de salubrizare la nivelul comunei 
Horodniceni, județul Suceava.   
 
Diverse probleme ale administrației publice locale:  
 

- Dl. Tanasă Petru „ Vă rog să aveți în vedere amenajarea unei parcări la Școala Mihăiești. Dimineața, 
se aglomerează foarte tare, nu este spațiu pentru staționarea mașinilor.” 

- Dl. primar: „Vom avea în vedere amenajarea unei parcări pe terenul de lângă școală.”  
- Dl. Scurtu Alexandru: „ Am văzut în presă un clasament al uat- urilor în funcție de buget și spre 

suprinderea mea, Horodniceni este pe locul 33 în județ, ceea ce nu este corect, este o informație 
eronată. M-am sesizat că nu este o situație reală.”  

- Dl primar: „Da, așa este, ați sesizat foarte bine. Cei care au scris acel articol și au facut clasamentul 
nu au ținut cont de sursa veniturilor proprii. Din cele 2 mil euro venituri,  aproximativ 1,2 mil euro 
sunt venituri din PNDL, pentru investiția Apa- canal, sunt bani primiți de la Minister și virați către 
executantul lucrării. Cred ca vă dați seama cu toții de această anomalie, ne-am dori să fim pe un loc 
așa bun, din păcate realitatea este alta. Îmi pare rău că unii au luat informația ca atare și se 
întreabă unde sunt banii din bugetul local. Repet, sursa veniturilor au fost fondurile primite prin 
PNDL strict cu destinația proiect apa-canal, noi ii solicitam pe baza situațiilor de lucrări, îi primim și îi 
virăm imediat către constructor.” 

- Dl. primar: „În data de 13.10.2022 sub nr. 3852 a fost înregistrata la sediul primariei notificarea nr. 
1285/06.10.2022 emisă de Notar public Dragos Apostol privind intenția de vânzare a imobilelor 
înscrise în Cartea Funciară nr. 34647- suprafață de 68 ha, nr. 34648- suprafața de 16,9 ha, nr. 
34649- suprafața de 13,36 ha și nr. 33668- 9 ha, categoria de folosință teren forestier, proprietate a 
domnului Manu Nicolae Ioan. Prețul solicitat este de 2500 euro / ha. Comuna, în calitate de 
proprietar al fondului învecinat are calitate de preemptor și își poate exprima opțiunea de 
cumpărare a terenurilor din ofertă în termen de 30 de zile. În momentul de față, din bugetul local 
nu putem suporta costurile cumpărării de teren forestier și nu știu dacă este o achiziție oportună.”  

- Dl. Neamțu Constantin: „ Nu este 
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 octombrie 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. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
Petru LEMNARU                                                                       Luiza-Maria MITROFAN 


