
R E G I S T R U 

pentru evidența hotărârilor adoptate de către Consiliului Local Hârtop în anul 2020 

Nr. de 
înregistrare 

Data 
 

CONȚINUTUL PE SCURT AL HOTĂRÂRII 

1.  28.01.2020 Hotărâre privind aprobarea utilizării în cursul anului 2020 a excedentului  anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar 2019 

2.  28.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmează a fi realizate în anul 2020 de 
beneficiarii Legii 416/2001 

3.  28.01.2020 Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Hârtop, jud. 
Suceava, pentru anul 2020 

4.  28.01.2020 Hotărâre  privind însușirea actului adițional la contractul de prestare a serviciului public de salubrizare a comunei 
Hârtop, județul Suceava și aprobarea tarifelor practicate 

5.  28.01.2020 Hotărâre privind aprobarea asigurării exercitării  activității de audit public intern în sistem de cooperare 

6.  28.01.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții ca urmare a promovării în grad profesional a unor funcționari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului   

7.  28.01.2020 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei 
comunei Hârtop 

8.  18.02.2020 Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului  2020  și estimările pentru anii 2021-
2023 

9.  18.02.2020 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședința pentru lunile martie, aprilie si mai- 2020 

10.  29.04.2020 Hotărârea privind aprobarea modificării și completării  Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Local Hârtop, județul Suceava, aprobat prin Hotărârea nr. 44 din 31.10.2019  

11.  29.04.2020 Hotărârea privind aprobarea procedurii cu privire la desfășurarea ședințelor consiliului local sau ale comisiilor de 
specialitate în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate 

12.  29.04.2020 Hotărârea privind  neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/  
acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României pentru anul școlar 2020-2021 și 
perioada următoare, până în anul 2023 

13.  29.04.2020 Hotărârea privind  aprobarea Planurilor de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare destinate prevenirii şi 
gestionării situațiilor de urgență în comuna Hârtop, Județul Suceava, pentru anul 2020 

14.  29.04.2020 Hotărârea privind  stabilirea datei de  începere şi încheiere a pășunatului, precum şi  modul de organizare a acestuia 
în anul 2020, în comuna Hârtop 

15.  28.05.2020 Hotărârea privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 

16.  28.05.2020 Hotărârea aprobarea contului  de execuție a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2020 



17.  28.05.2020 Hotărârea privind  validarea Dispoziției primarului nr. 63 din 6.05.2020 cu privire la  modificarea bugetului local de 
venituri si cheltuieli  aferent anului 2020 

18.  28.05.2020 Hotărârea privind  indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021   

19.  28.05.2020 Hotărârea privind  aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa și radierea vehiculelor 
pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Hârtop, județul Suceava 

20.  28.05.2020 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședința pentru lunile iunie, iulie, august 2020 

21.  29.06.2020 Hotărârea privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Hârtop 

22.  29.06.2020 Hotărârea privind aprobarea modificării statului de funcții ca urmare a promovării în grad profesional a unui personal 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop 

23.  29.06.2020 Hotărârea privind  aprobarea modificării bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 

24.  30.07.2020 Hotărârea privind aprobarea modificării bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 

25.  30.07.2020 Hotărârea privind aprobarea contului  de execuție a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II al anului 

26.  30.07.2020 Hotărârea privind aprobarea amenajării unui foișor din lemn și barbecue în parcul din satul Hârtop, comuna Hârtop 

27.  30.07.2020 Hotărârea aprobarea prelungirii valabilităţii  Planului Urbanistic General (PUG) şi Regulamentul Local de Urbanism 
aferent (RLU) al comunei Hârtop, judeţul Suceava 

28.  19.08.2020 Hotărârea privind utilizarea fondului de rezervă bugetară, aferent anului 2020 

29.  19.08.2020 Hotărârea privind aprobarea modificării bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 

30.  19.08.2020 Hotărârea privind aprobarea funcționării învățământului preșcolar în clădirea administrativă a comunei Hârtop, în anul 
școlar 2020-2021 

31.  19.08.2020 Hotărârea privind aprobarea funcționării clasei pregătitoare și a clasei I în centrul after school a   comunei Hârtop, în 
anul școlar 2020-2021 

32.  19.08.2020 Hotărârea privind  alocarea  din bugetul local pe anul 2020, a unui sprijin financiar  Parohiei „Sfinţii 
Arhangheli” Hârtop 

33.  19.08.2020 Hotărârea privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Hârtop în Consiliul de Administraţie al Scolii 
Gimnaziale Hârtop, în anul școlar 2020-2021 

34.  19.08.2020 Hotărârea privind  aprobarea achiziției de echipamente şi mobilier specific didactic pentru dotarea  Școlii cu clasele I-
IV, Hârtop 

35.  19.08.2020 Hotărârea privind  aprobarea devizului general  actualizat  privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiții ,,Înființare sistem de canalizare și înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Hârtop,  județul Suceava 

36.  15.09.2020 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședința pentru luna septembrie 2020 

37.  15.09.2020 Hotărârea privind validarea Dispoziției primarului nr. 95 din 27.08.2020 cu privire la  modificarea bugetului local de 
venituri si cheltuieli  aferent anului 2020 

38.  15.09.2020 Hotărârea privind aprobarea modificării bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 

39.  15.09.2020 Hotărârea privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Demolare și Reconstrucție 
Școală cu clasele I-IV şi grădiniță cu program normal din comuna Hârtop, județul Suceava”  

40.  29.10.2020 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședința pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020 



 

41.  29.10.2020 Hotărârea privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate în cadrul Consiliului local 
al comunei Hârtop 

42.  29.10.202. Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Hârtop 

43.  17.11.2020 Hotărârea privind validarea Dispoziției primarului nr. 98 din 21.09.2020 cu privire la  majorarea bugetului local de 
venituri și cheltuieli  aferent anului 2020 

44.  17.11.2020 Hotărârea privind utilizarea fondului de rezervă bugetară, aferent anului 2020 

45.  17.11.2020 Hotărârea privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 

46.  17.11.2020 Hotărârea privind aprobarea contului  de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III al 
anului 2020 

47.  17.11.2020 Hotărârea privind înlocuirea reprezentantului Consiliului local Hârtop în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 
Hârtop, în anul școlar 2020-2021 

48.  17.11.2020 Hotărârea privind înregistrarea comunei Hârtop în Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor 
locale utilizând cardul bancar (SNEP) 

49.  17.12.2020 Hotărârea privind aprobarea structurii unităților de învățământ de pe raza comunei Hârtop, pentru  anul școlar 2021-
2022 

50.  17.12.2020 Hotărârea privind  validarea Dispoziției primarului nr. 139 din 9.12.2020 cu privire la  modificarea bugetului local de 
venituri si cheltuieli  aferent anului 2020 

51.  17.12.2020 Hotărârea privind aprobarea modificării bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 

52.  17.12.2020 Hotărârea aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare  strada Islaz, din comuna 
Hârtop, județul Suceava” 

53.  17.12.2020 Hotărârea privind alocarea din bugetul local pe anul 2020  a unor fonduri,  în vederea achiziționării de pachete cu 
dulciuri pentru copii din învățământul preșcolar și școlar din comuna Hârtop,  cu ocazia sărbătorilor de iarna 

54.  17.12.2020 Hotărârea privind alegerea președintelui de ședința pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2021 

55.  17.12.2020 Hotărârea privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și personalului contractual din cadrul Primăriei 
comunei Hârtop 

56.  17.12.2020 Hotărârea privind aprobarea în luna decembrie a contului de execuție a bugetului local de venituri si cheltuieli aferent 
anului 2020 


