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HORODNICENI, 31 ianuarie 2023  
PROCESUL-VERBAL 

al celei de-a 28-a ședințe ordinare a Consiliului Local al  Comunei Horodniceni din mandatul 
2020-2024 

 
     Primarul Comunei Horodniceni a convocat prin Dispoziția nr. 10 din 25.01.2023, a 28-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 31 ianuarie 2023, de la ora 11:00.  
 
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. 10 din 25.01.2023 convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Horodniceni, 
astăzi, 31.01.2023 ora 11:00 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. Mihai Victor dă citire ordinii de zi anexă la Dispoziția primarului nr. 10 
din 25.01.2023, după cum urmează: 
 

1.  Prezentarea și supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din 23 
decembrie 2022.  

2. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea planului de acţiuni și de lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare ale 
venitului minimului garantat la nivelul comunei Horodniceni în anul 2023 

Se solicită aviz de la comisia nr. 1 și nr. 2.  
3. Proiect de hotărâre  privind stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de 

înscriere a datelor în registrul agricol la nivelul comunei Horodniceni 
Se solicită aviz de la comisia nr. 2.   
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul 

comunei Horodniceni pentru anul 2023 
Se solicită aviz de la comisia nr. 1.   
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de 

asistență juridică nr. 1717 din 04.04.2016 încheiat cu Cabinet Individual de Avocat Mocanu 
Cezara 

 Se solicită aviz de la comisia nr. 1 și nr. 2 . 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 

Brădățel, comuna Horodniceni 
Se solicită aviz de la comisia nr. 1 și nr. 3.   
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al 

comunei Horodniceni, județul Suceava pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 
Se solicită aviz de la toate cele 3 comisii.  

 
Diverse probleme ale administrației publice locale.  

 
  Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-7:  Neculai FLOREA –primarul comunei Horodniceni   
 
 Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre nr. 8. privind aprobarea 
decontării navetei personalului didactic pentru luna decembrie a anului 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 23 decembrie 
2022.  
   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; 
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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.  
   

  Domnul Lemnaru Petru - președintele de ședință propune să se intre în ordinea de zi cu punctul 
2: Proiect de  hotărâre  privind aprobarea planului de acţiuni și de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare ale venitului 
minimului garantat la nivelul comunei Horodniceni în anul 2023.  

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

hotărâre.  
     Au cuvântul președinții celor 2 comisii pentru a prezenta avizele favorabile ale comisiilor la proiectul 
de hotărâre. 
 Se discută despre beneficiarii de ajutor social. Dl. viceprimar subliniază faptul că majoritatea dintre 
beneficiari au de efectuat puține ore 8-9 ore pe lună.  

Proiectul de hotărâre este supus la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”,  0 „abțineri” devenind 
Hotărârea privind aprobarea planului de acţiuni și de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare ale venitului 
minimului garantat la nivelul comunei Horodniceni în anul 2023.  
 

  Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre  privind stabilirea de măsuri 
pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol la nivelul comunei 
Horodniceni. 

    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.  
   Dl. Lemnaru Petru întreabă despre intabulările în cadrul programului de înregistrare sistematică. 
Dl. primar răspunde că se derulează foarte greu programul, că au fost încheiate contracte de prestări 
servicii, dar persoanele autorizate în cadastru au renunțat, acum avem în derulare 3 contracte, dintre care 
unul se afla în stadiu mai avansat pe anumite sectoare cadastrale.  
        Nu sunt alte discuții.  
     Se procedează la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea privind 
stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol la 
nivelul comunei Horodniceni.  
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  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor 
proprii de cheltuieli la nivelul comunei Horodniceni pentru anul 2023.  

 Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre.  
     Are cuvântul președintele comsiei nr.1  pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei la proiectul de 
hotărâre.  
      Nu mai sunt alte discuții.   

  Se supune la vot: 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri” devenind Hotărârea privind 
stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul comunei Horodniceni pentru anul 2023.  

 
  Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 

act adițional la contractul de asistență juridică nr. 1717 din 04.04.2016 încheiat cu Cabinet 
Individual de Avocat Mocanu Cezara.  

 Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre.  
    Au cuvântul președinții celor două comisii pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei la proiectul 
de hotărâre.  

 Se procedează la vot secret prin buletine de vot și rezultă 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 
„abțineri” devenind Hotărârea privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de 
asistență juridică nr. 1717 din 04.04.2016 încheiat cu Cabinet Individual de Avocat Mocanu 
Cezara.  

 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui 

sprijin financiar Parohiei Brădățel, comuna Horodniceni.  
 Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 

hotărâre.  
    Au cuvântul președinții celor două comisii pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei la proiectul 
de hotărâre.  
      Nu mai sunt alte discuții.   

 Se procedează la vot secret prin buletine de vot și rezultă 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 
„abțineri” devenind Hotărârea privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Brădățel, 
comuna Horodniceni.  

 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local 

de venituri și cheltuieli al comunei Horodniceni, județul Suceava pe anul 2023 și estimări 
pentru anii 2024-2026.  

 Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre.  
    Au cuvântul președinții celor trei comisii pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei la proiectul de 
hotărâre.  
 Dl. primar: „Aveți fiecare dintre dvs. proiectul de buget, vă rog să solicitați lămuriri sau să veniți cu 
propuneri.” În continuare, domnul primar prezintă în detaliu sumele și destinația acestora pe fiecare 
capitol/subcapitol din cele două secțiuni: venituri și cheltuieli.  
 Dl primar: „La capitolul investiții propun  ca la Căminul Cultural Rotopănești să realizăm unele lucrări 
de reamenajare interioară. Vor fi mai multe evenimente în acest an si în interior localul s-a degradat, 
trebuie efectuate lucrările curente de întreținere.”   
 Dl Mihai Victor: „Trebuie reparate toaletele.”  
 Dl. Hreamătă Vasile : „Tavanele trebuie refăcute, instalația electrică.”  
 Dl primar: „La capitolul cultură ne propunem anul acesta să organizăm zilele comunei, să înființăm 
și să susținem un ansamblu local de dansuri/ cântece populare, să introducem în circuitul turistic clădirea 
multifuncțională din Rotopănești- punctul documentar Nicolae Istrati, sala populară.”  
 Dl. Savin: „ Pentru a fi funcțională Biblioteca din satul Rotopănești, ar putea fi deschisă periodic, 
săptămânal, de către persoane voluntare.”  
 Dl. primar: „ Suntem în discuții cu dna Ionescu, cu dna. Roibu, care sunt dispuse să ne sprijine în 
buna funcționare a bibliotecii. Vom stabili un program de funcționare. Revenind la buget, îmi propun să 
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amenajăm două parcuri la Mihăiești și în Rotopănești. Doar echipamentele de joacă cu certificare ISO, care 
corespund din punct de vedere al calității cu legislația în vigoare, costă în jur de 50 mii lei, apoi amenajarea 
terenului, împrejmuirea etc.”  
 Dna Cozma Arsinica: „ Vă rog să aveți în vedere extinderea rețelei de iluminat public în satul 
Brădățel, zona Școală- pădure.”  
 Dl primar: „ Costurile cu iluminatul public si salubrizarea au crescut foarte mult, bugetul este afectat 
de aceste creșteri. La capitolul salubrizare trebuie să avem în vedere intensificarea campaniei de colectare 
selectivă, altfel sancțiunile vor fi tot mai mari.  
 Ce ne propunem anul acesta în baza bugetului prezentat:  

- asfaltare 2-3 străzi din comună care nu sunt incluse in proiectele aprobate , ne vom consulta asupra 
prioritizării străzilor propuse pentru asfaltare ;  

- amenajare parcuri;  
- reamenajări interioare la Căminul Cultural Rotopănești;  
- implementare proiecte pentru care s-a obtinut finantare (Anghel Saligny, CNI, PNRR);  
- depunere cereri de finanțare noi în funcție de oportunitățile de finanțare, cu titlu de exemplu acum 

se lucrează la un proiect pentru dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale 
școlilor din comună ce va fi depus in cadrul PNRR.”   
Dl. Cozma Constantin: „ Proiectul cu eolienele/ parcurile fotovoltaice in ce stadiu este ?”  
Dl. primar: „ După cum știți am primit solicitare privind concesionarea terenurilor- pășune. Acum se 

analizează cadrul legal pentru a iniția proiectul de hotărâre privind concesionarea, iar potențialii 
investitori realizează studii ale zonei, pentru a identifica locația cea mai potrivită. Sper să nu 
întâmpinăm probleme și să reușim să implementăm această investiție, ce ar aduce plus valoare zonei 
din multe puncte de vedere, despre care am tot discutat în ședințele anterioare.  

 
      Nu mai sunt alte discuții.   

 Se supune la vot: 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri”, dl. Mihai Victor și dl. Hreamătă 
Vasile nu participă la vot, devenind Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri și 
cheltuieli al comunei Horodniceni, județul Suceava pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-
2026.  

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării 
navetei personalului didactic pentru luna decembrie a anului 2022.  

 Are cuvântul domnul Neculai FLOREA - primarul comunei, inițiator pentru a susține proiectul de 
hotărâre.  
    Au cuvântul președinții comisiilor  pentru a prezenta avizul favorabil al comisiei la proiectul de 
hotărâre.  
      Nu mai sunt alte discuții.   

 Se supune la vot: 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abțineri”, dl. Mihai Victor și dl. Hreamătă 
Vasile nu participă la vot devenind Hotărârea privind aprobarea decontării navetei personalului 
didactic pentru luna decembrie a anului 2022.  
 

Diverse probleme ale administrației publice locale:  
- Dna secretar dă citire circularei nr. 965 din 16.01.2023 referitoare la prezentarea de către aleșii 

locali a rapoartelor prevăzute de lege și le pune în vedere ca până cel târziu 15 aprilie 2023 să 
se prezinte în ședința de CL rapoartele .  

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 ianuarie 2023.  
    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, 
Victor MIHAI                                                                                    Luiza-Maria MITROFAN 


