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HORODNICENI, 26 septembrie 2022 
PROCESUL-VERBAL 

al celei de-a 23-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din mandatul 
2020-2024 

 
     Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 220 din 20 septembrie 2022, a 23-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 26 septembrie 2022 de la ora 13:00.  
 
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. 220 din 20.09.2022 convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Horodniceni, 
astăzi, 26.09.2022 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. Tanasă Petru dă citire ordinii de zi anexă la Dispoziția primarului nr. 220 
din 20.09.2022, după cum urmează: 
 

1.  Prezentarea și supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din 05.08.2022 

și procesele verbale ale ședințelor extraordinare convocate de îndată din 01 și 08 septembrie 2022.  

2. Proiect de  hotărâre privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
comunei Horodniceni a imobilului compus din teren cu număr cadastral 34591,  situat în 
extravilanul comunei Horodniceni, județul Suceava   

Se solicită aviz de la comisiile nr. 1 și nr. 2  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de dezmembrare a imobilului cu 

număr cadastral 34590 ce aparține domeniului public al comunei Horodniceni, județul 
Suceava    

Se solicită aviz de la comisiile nr. 1 si. nr. 2.  
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării unor imobile cu destinația locuință, 

construite din fondurile statului, situate în comuna Horodniceni, județul Suceava 
Se solicită aviz de la toate cele trei comisii.  
5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cooperării/colaborării comunei Horodniceni cu 

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Suceava, gestionarul fondului cinegetic 
nr. 67 Rotopănești 

Se solicită aviz de la comisiile nr. 1 și nr. 2. 
6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local 

Horodniceni pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2022 
Se solicită aviz de la comisia 2.  
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Horodniceni în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Maria Cantacuzino” Horodniceni 
în anul şcolar 2022-2023 
Se solicită aviz de la comisia nr. 3 

 

Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-7:  Neculai FLOREA –primarul comunei Horodniceni   

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind 
reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire și 
dotare dispensar în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava” și punctul nr. 9 Proiect 
de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni 
pe anul 2022.  
 

Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot și aprobată cu 12 (doisprezece) voturi 
„pentru”.  
 
    Punctul 1: Sunt supuse spre aprobare, în temeiul art. 138 alin. (15) din Codul administrativ 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, procesele-verbale ale ședințelor  precedente  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; 
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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.  
   

  Domnul Tanasă Petru - președintele de ședință propune să se intre în ordinea de zi cu punctul 2: 
Proiect de  hotărâre privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei 
Horodniceni a imobilului compus din teren cu număr cadastral 34591,  situat în extravilanul 
comunei Horodniceni, județul Suceava .   
      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. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind 
Hotărârea privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Horodniceni a 
imobilului compus din teren cu număr cadastral 34591,  situat în extravilanul comunei 
Horodniceni, județul Suceava.  
 

  Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de 
dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 34590 ce aparține domeniului public al 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 pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor la 
proiectul de hotărâre.  
 Dl primar: „Urmare a  adresei nr. 3741/31.05.2022 a Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava 
referitoare la Programul de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor în 
perioada 2010-2021 pentru județul Suceava,  în luna iunie am supus aprobării dvs. dezmembrarea unei 
parcele în suprafață de 1.500 pentru amplasarea Punctului de lansare a rachetelor antigrindină.  
În data de 19.09.2022 prin adresa nr. 6260 Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național 
Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor ne solicită punerea la dispoziție a unei suprafețe minime de 
1.500 mp, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 50 x 30 m, cu coordonate precise, pentru amplasarea 
unui Punct de lansare a rachetelor antigrindină.  Dat fiind faptul că suprafața dezmembrată inițial nu are 
latura de 50 m este necesară dezmembrarea și altei parcele de 500 mp, urmând ca în funcție de exigențele 
celor de la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină să procedăm, ulterior, la 
alipirea suprafețelor pentru predarea parcelei.” 
        Nu sunt alte discuții.  
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     Se procedează la vot: 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea privind 
aprobarea propunerii de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 34590 ce aparține 
domeniului public al comunei Horodniceni, județul Suceava.  
 

  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării unor 
imobile cu destinația locuință, construite din fondurile statului, situate 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, nr.3  pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor 
la proiectul de hotărâre. 
  Dl. primar: „ Am tot discutat până în prezent. Cunoașteți situația locuințelor construite în anul 
2008, în care locuiesc familii fără venituri, care au adus imbunătățiri locuințelor și care au solicitat 
cumpărarea acestora. Prețul de vânzare al imobilelor s-a stabilit de catre evaluator autorizat ANEVAR, cu 
precizarea că la estimarea valorii proprietății imobiliare nu s-a inclus contravaloarea lucrărilor de extindere/ 
finisaje/ modernizări realizate de chiriași. Pentru a veni in sprijinul acestora, propun ca prețul să fie achitat 
în rate, cu un avans de minim 10 mii lei. Pentru a reglementa situatia acelor locuinte, propun vanzarea 
acestora catre familiile care locuiesc acolo de mulți ani.” 
      Nu mai sunt alte discuții.  

  Se supune la vot: vot secret. Proiectul a fost aprobat cu 12 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„abțineri”  devenind Hotărârea privind  aprobarea vânzării unor imobile cu destinația locuință, 

construite din fondurile statului, situate în comuna Horodniceni, județul Suceava.  

 

   Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cooperării/colaborării comunei Horodniceni cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Suceava, gestionarul fondului cinegetic nr. 67 Rotopănești. 
  Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
  Au cuvântul președinții comisiei nr.1, nr. 2 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 cooperării/colaborării comunei Horodniceni cu Asociația 
Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Suceava, gestionarul fondului cinegetic nr. 67 
Rotopănești.  
 

 Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 
ședință al Consiliului local Horodniceni pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2022.  
    Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
       Are cuvântul președintele comisiei nr. 2  pentru a prezenta avizul favorabil ale comisiei  la proiectul 
de hotărâre. 
       Dl.  Tanasă Pavel îl propune pe dl. Lemnaru Petru. Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot: 
11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” , domnul Lemnaru Petru este ales președinte de ședință 
pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2022.  
 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Horodniceni în Consiliul de Administraţie al 
Şcolii Gimnaziale „Maria Cantacuzino” Horodniceni în anul şcolar 2022-2023.  
   Are cuvântul domnul primar pentru a susține proiectul de hotărâre.  
   Are cuvântul președintele comisiei nr. 3  pentru a prezenta avizul favorabil ale comisiei  la proiectul 
de hotărâre.  
 Dl. Savin Alexandru îl propune pe dl. Aioanei Ioan. Dl. Cozma Constantin îl propune pe dl. Tanasă 
Petru . Dl. Tanasă Pavel îl propune pe dl. Hreamătă Vasile. Nu mai sunt alte propuneri.  
 Dl. Mihai Victor nu participă la vot.  

Se supune la vot: vot secret. Cu 11 voturi, „0” voturi împotrivă, „0” abțineri se aleg următorii 
reprezentanți în Consiliul de Administrație al Școlii: dl. Aioanei Ioan, dl. Hreamătă Vasile și dl. Tanasă Petru.  
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Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire și dotare dispensar în sat 
Mihăiești, 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: 12 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” , devenind  
Hotărârea privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Construire și dotare dispensar în sat Mihăiești, comuna Horodniceni, județul Suceava”.   

 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli 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.  
 Dl. primar: „Se rectifică suma de 35.000 lei primită prin H.G. pentru plata personalului implicat în 
activitatea de recenzare: coordonator și recenzori pentru Recensământul populației 2021.” 
   Nu sunt alte discuții.  

Proiectul de hotărâre este supus la vot: 12 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” , devenind  
Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022.  
 
Diverse probleme ale administrației publice locale:  
 

- Dl Scurtu Alexandru: „Doresc să fac informarea Consiliului local privind starea pășunilor. Împreună 
cu dl. consilier Tanasă Petru și cu persoanele desemnate de dl primar din aparatul său de 
specialitate am procedat la verificarea în teren a pășunilor concesionate către membrii Asociației 
Crescătorilor de Animale „Florișteana” și am constatat următoarele: izlazul Botești se află într-o 
stare jalnică, beneficiarii pășunii au încasat subvenția dar nu au efectuat deloc lucrări de întreținere 
a pășunilor, existând astfel riscul ca în viitorul apropiat, pășunea din Botești să-și piardă capacitatea 
de pășunat, să nu mai poată fi exploatată. Pe pășunea din  Calea Mare situația nu este atât de rea 
comparativ cu cea din Botești, dar nici acolo nu s-a intervenit corespunzător, nu s-au imprăștiat 
mușuroaiele etc. Pășunea Horodniceni- Velnița, fiind păscută de ovine este într-o stare mai bună, 
dar pe alocuri sunt arbuști sălbatici care ar trebui defrișați. Revin la Botești, unde din punctul meu 
de vedere, raportat la numărul de animale există excedent de pășune și dat fiind faptul că membrii 
asociației nu și-a respectat deloc angajamentele, consider că trebuie să fie luate măsuri pentru 
următorul sezon de pășunat. Cunoaștem mentalitatea unora dintre săteni, care consideră că este 
izlazul satului, dar toți trebuie să înțeleagă că nu este izlazul lor ci al UAT comuna Horodniceni, în 
domeniul privat al comunei, administrarea Consiliului Local. Nu cunosc dacă au plătit redevența 
pentru suprafețele exploatate, dar cert este că nu și-au îndeplinit obligațiile ca membrii ai asociației 
conform contractului de concesiune.”  

- Dl. primar: „Mulțumim pentru informare . Din păcate, situația prezentată de dvs. reflectă o realitate 
cu care ne confruntăm: în anii trecuți când pășunile erau administrate de asociație, s-au efectuat 
multe lucrări de întreținere/ îmbunătățire a pășunilor, se proceda la recepția acestora și de către 
reprezentanți ai Consiliului local/ primărie. În anul 2023 expiră contractul de concesiune cu asociația 
și începând din iarna acestui an vom demara procedura de închiriere a pășunilor către crescătorii de 
animale potrivit legislației în vigoare, moment în care se va urmări clar ca beneficiarii să se angajeze 
ferm că respectă obligațiile ce le revin prin contract si amenajamentul pastoral. Probabil vă este 
cunoscută situația de la Bosanci, scandalul cu pășunile comunale pe care administrația locală 
intenționează să le concesioneze pentru construirea unui parc fotovoltaic. Avem și noi astfel de 
solicitări, vom decide împreună cu dvs. dacă avem excedent de pășune raportat la numărul de 
animale în anumite sate , să dăm curs solicitărilor potențialilor investitori în domeniul energiei 
regenerabile.”  
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- Dl. Lemnaru Petru: „Din concesionarea terenurilor pentru investiții de amploare obținem sume 
considerabile la bugetul local și alte avantaje care duc la dezvoltarea zonei”.  
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 septembrie 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 


