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PRIMAR 

 

DISPOZITIE 

privind convocarea  Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  

în data de 28.12.2021 

         
  Hrescanu Vasile-Cătălin, primarul comunei Hârtop, județul Suceava, având in vedere: 

- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei înregistrat cu nr.4252 din 22.12.2021, 

- prevederile art. 134, alin. (1), lit. a, alin. (3), lit. a, din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, 

În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. b, alin. (3), lit. b, art. 196 alin. (1), lit. b  din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările și completările ulterioare emite 

prezenta, 

DISPOZIȚIE: 

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Hârtop, in ședință ordinară pentru ziua de 28.12.2021, orele 10,   in 

sala mare a sediului Primăriei comunei Hârtop, cu următorul proiect al ordinii de zi, înscris în anexa, care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi constând în proiectele de hotărâre, însoțite de referatele de 

aprobare ale inițiatorilor, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort, documente ce stau la baza inițierii 

proiectelor vor fi puse la dispoziția consilierilor prin următoarele modalități, conform opțiunilor exprimate de către 

aceștia, respectiv: în format letric, în format electronic  precum și prin consultare la sediul primăriei. 

Art. 3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi înaintate comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local indicate în anexa,  în vederea dezbaterii și întocmirea avizelor, care vor fi prezentate secretarului general al 

comunei, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi. 

Art. 4. Membrii consiliului local sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri 

înscrise pe ordinea de zi. 

Art. 5. Secretarul general al comunei, va urmări  aducerea  la îndeplinire a prevederile prezentei dispoziții. 

 

        PRIMAR, 
Vasile-Cătălin HRESCANU 
 

  Contrasemnează pentru legalitate, 
                   Secretar general al comunei, 
                            Elena COSTAN 
Hârtop, 22.12.2021 
Nr. 108 
 



Anexa la Dispoziția nr. 108 din 22.12.2021 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al ședinței ordinare a consiliului local Hârtop din data de 28.12.2021 

 

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu local din data de 13.12.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind  validarea  modificărilor efectuate în  bugetului local de venituri si cheltuieli  
aferent anului 2021 prin Dispoziția primarului nr. 100 din 6.12.2021  -   inițiator  primarul comunei d-l 
Hrescanu Vasile-Cătălin; 
Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local: 

- Comisia pentru programe de dezvoltare  economico-sociala, buget, finanțe, administrarea domeniului public 

si privat  al comunei, agricultura, gospodărie comunala, protecția mediului și turism, 

- Comisia pentru administrația publica locala, juridica si de disciplina, apărarea ordinii si liniștii publice, a 

drepturilor cetățenilor, 

- Comisia pentru învățământ, sănătate si familie, munca si protecție sociala, activități social culturale, culte, 

protecție copii, tineret  si sport. 

Întocmește raport de specialitate Compartimentul buget, finanțe, contabilitate, impozite si taxe, achiziții publice. 

3. Proiect de hotărâre privind  validarea  modificărilor efectuate în  bugetului local de venituri si cheltuieli  
aferent anului 2021 prin Dispoziția primarului nr. 107 din 21.12.2021  -   inițiator  primarul comunei d-l 
Hrescanu Vasile-Cătălin; 
Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local: 

- Comisia pentru programe de dezvoltare  economico-sociala, buget, finanțe, administrarea domeniului public 

si privat  al comunei, agricultura, gospodărie comunala, protecția mediului și turism, 

- Comisia pentru administrația publica locala, juridica si de disciplina, apărarea ordinii si liniștii publice, a 

drepturilor cetățenilor, 

- Comisia pentru învățământ, sănătate si familie, munca si protecție sociala, activități social culturale, culte, 

protecție copii, tineret  si sport. 

Întocmește raport de specialitate Compartimentul buget, finanțe, contabilitate, impozite si taxe, achiziții publice 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 

2021-   inițiator  primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin; 

Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local: 

- Comisia pentru programe de dezvoltare  economico-sociala, buget, finanțe, administrarea domeniului public 

si privat  al comunei, agricultura, gospodărie comunala, protecția mediului și turism, 

- Comisia pentru administrația publica locala, juridica si de disciplina, apărarea ordinii si liniștii publice, a 

drepturilor cetățenilor, 

- Comisia pentru învățământ, sănătate si familie, munca si protecție sociala, activități social culturale, culte, 

protecție copii, tineret  si sport. 

Întocmește raport de specialitate Compartimentul buget, finanțe, contabilitate, impozite si taxe, achiziții publice. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea in luna decembrie a contului de executie a bugetului local de 

venituri si cheltuieli aferent anului 2021  - inițiator  primarul comunei  d-l Hrescanu Vasile-Cătălin; 

Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local: 
- Comisia pentru programe de dezvoltare  economico-sociala, buget, finanțe, administrarea domeniului public 

si privat  al comunei, agricultura, gospodărie comunala, protecția mediului și turism, 

- Comisia pentru administrația publica locala, juridica si de disciplina, apărarea ordinii si liniștii publice, a 

drepturilor cetățenilor, 



- Comisia pentru învățământ, sănătate si familie, munca si protecție sociala, activități social culturale, culte, 

protecție copii, tineret  si sport. 

Întocmește raport de specialitate Compartimentul buget, finanțe, contabilitate, impozite si taxe, achiziții publice. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru elevii din unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat din comuna Hârtop, județul Suceava pentru semestrul II, anul școlar 

2021-2022- inițiator  primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin 

Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local: 

- Comisia pentru programe de dezvoltare  economico-sociala, buget, finanțe, administrarea domeniului public 
si privat  al comunei, agricultura, gospodărie comunala, protecția mediului și turism, 
- Comisia pentru administrația publica locala, juridica si de disciplina, apărarea ordinii si liniștii publice, a 
drepturilor cetățenilor, 
- Comisia pentru învățământ, sănătate si familie, munca si protecție sociala, activități social culturale, culte, 
protecție copii, tineret  si sport. 

Întocmește raport de specialitate Compartimentul buget, finanțe, contabilitate, impozite si taxe, achiziții publice. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Hârtop, pentru  

anul şcolar 2022-2023  - inițiator  primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin; 

Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local: 

- Comisia nr.1 pentru activități economico-financiare, administrarea serviciilor publice furnizate cetățenilor,  

agricultură, protecția mediului și turism. 

- Comisia nr.2 pentru învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, activități social-culturale, culte. 

- Comisia nr.3 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială. 

Întocmește raport de specialitate secretarul general al comunei 

 

8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru lunile ianuarie, februarie si martie 

2022-   inițiator  d-na consilier Leonte Anișoara; 

Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local: 

- Comisia pentru programe de dezvoltare  economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public 

si privat  al comunei, agricultura, gospodărie comunala, protecția mediului și turism, 

- Comisia pentru administrația publică locală, juridica si de disciplina, apărarea ordinii si liniștii publice, a 

drepturilor cetățenilor 

- Comisia pentru învățământ, sănătate si familie, munca si protecție sociala, activități social culturale, culte, 

protecție copii, tineret  si sport 

Întocmește  raport de specialitate secretarul general al comunei 

 

 

  PRIMAR, 
Hrescanu Vasile-Cătălin 

                 Întocmit, 

         Secretar general al comunei,  

                                            Costan  Elena  

 
 
 
 
 
 


