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COMUNA HÂRTOP 

         CONSILIUL LOCAL 
 

 
H O T A R Â R E 

privind repartizarea consilierilor locali pe sectoare de activitate pe perioada mandatului 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de : 

-  Referatul de aprobare  întocmit de viceprimarul comunei Hârtop, înregistrat cu nr. 693 din 23.02.2021, ca 
instrument de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre,  
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 
înregistrat cu nr. 816 din 2.03.2021 
- Raportul de avizare  întocmit de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-art. 201, art.225 din din Codul administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 
3.07.2019, cu modificările si completările ulterioare, 
-art.52 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Hârtop aprobat prin Hotărârea nr. 44 
din 31.10.2019 
 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(1), alin (14),  art.139, alin.(1), art.196, alin (1) lit.”a” din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările si completările 
ulterioare, 
                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. - În vederea implicării Consiliului local în raporturile directe și continue cu cetățenii comunei Hârtop, se 
repartizează consilierii locali pe sectoare de activitate  pe perioada mandatului, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. - În sectorul de activitate consilierii locali vor îndeplini următoarele atribuții principale fără a se limita strict 
la acestea: 

a) Preocuparea pentru menținerea unui dialog permanent cu cetățenii comunei cu privire la activitatea 
Consiliului Local Hârtop, culegerea de propuneri și sugestii din partea cetățenilor ce vor fi prezentate în 
ședințele consiliului local ; 

b) să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să 
prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii; 

c) atenționarea cetățenilor cu privire la obligațiile ce le revin privind lucrările de întreținere și înfrumusețare a 
spațiului public din imediata vecinătate a locuințelor; 

d) informări privind protecția mediului și administrarea deșeurilor din gospodăriile proprii, administrarea 
domeniului public și privat  

e) alte activități, compatibile cu funcția de consilier local. 
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  Instituției 
prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

 
Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                              
Gheorghe COSTAN                                                                      Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
Hârtop,   18.03.2021 

         Nr.14 



 
Anexa la Hotărârea nr. 14 din 18.03.2021  

 
 

 

Repartizarea pe sectoare de activitate a consilierilor locali 
 

 

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele Sectorul de activitate 

1.  Costan Gheorghe Strada Principală ( de la intrarea în comună până 
la Primărie), strada Ciorsaci, strada Șomuz,  

2.  Filip Mihai Strada Spinoasa, strada Vărăriei 
 

3.  Grădinariu Mihai-Cosmin 
 

Strada Hușului, strada Olăreni 

4.  Hreceniuc Dumitru-Vasile Strada Principală (de la Primărie la până la ieșirea 
din comună), strada Andrei 

5.  Leonte Anișoara Strada Valancă, strada Rediu 
 

6.  Leonte Constantin 
 

Strada Principală (de la Primărie la până la ieșirea 
din comună), strada Țarna Mare 

7.  Leonte Ionel Strada Nicolae Iorga 
 

8.  Mazilu Răducu  
Strada Izlaz, strada Fundoaia, strada Muraru 

9.  Mitrea Gabriel Dănuț Strada Izvoare 
 

10.  Nechifor Vasile Strada Tecla, strada Viei, strada Nechita,  strada 
Lăcătușu 
 

11.  Vasilache Vasile Strada Cârciu, strada Cimitirului 
 

  

 
 

Viceprimar, 
Costan Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 


