
REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2021 
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0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1.    5.01.2021 Primar 

 Vasile-Cătălin 
HRESCANU   

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

utilizării în cursul anului 2021 a 

excedentului  anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar 

2020 

 

 Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, achizitii 
publice   

-     - 8.01.2021   Adoptat prin 
HCL 

nr.1/2021   

2.    6.01.2021 Primar 

 Vasile-Cătălin 
HRESCANU   

Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui Acord de parteneriat între 

Comuna Bunești, Comuna Vulturești și 

Comuna Hârtop, în vederea elaborării și 

implementării proiectului “Construirea 

rețelei inteligente de distribuție gaze 

naturale în comunele Bunești, Vulturești și 

Hârtop” 

 

  Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, achizitii 
publice    

-     - 8.01.2021   Adoptat prin 
HCL 

nr.2/2021   

3.  5.02.2021   Viceprimar 

Gheorghe  

COSTAN   

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de actiuni si lucrari de interes 
local ce urmează a fi realizate în anul 
2021 de beneficiarii Legii 416/2001   

 Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

  Compartiment 
asisitență socială 

  -  -  11.02.2021   Adoptat prin 
HCL 

nr.3/2021    

4.  5.02.2021  Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav din 
comuna Hârtop, jud. Suceava, pentru 
anul 2021    

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment juridic - - 11.02.2021   Adoptat prin 
HCL 

nr.4/2021    
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5.  5.02.2021  Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  
Actelor adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava, 
mandatarea reprezentantului legal al 
comunei Hârtop să voteze pentru 
alegerea Președintelui și a Consiliului 
director al Asociaţiei, precum și 
împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava să 
semneze în Adunarea Generală a 
Asociației prin reprezentantul său legal, 
Președintele Asociației, în numele și pe 
seama comunei Hârtop, Actele 
adiționale de modificare și completare 
a Actului constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 11.02.2021   Adoptat prin 
HCL 

nr.5/2021    

6.  5.02.2021  Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind 
desemnarea membrilor  Consiliului 
local al comunei Hârtop, județul 
Suceava care vor face parte din 
Comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment juridic - - 11.02.2021   Adoptat prin 
HCL 

nr.6/2021    
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general al comunei Hârtop, judeţul 
Suceava 

7.  5.02.2021  Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  validarea 
Dispoziției primarului nr. 141 din 
23.12.2020 cu privire la  majorarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli  
aferent anului 2020 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 11.02.2021   Adoptat prin 
HCL 

nr.7/2021    

8.  11.03.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
contului anual de execuţie a bugetului 
local de venituri si cheltuieli aferent  
anului  2020 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 18.03.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.8/2021   

9.  11.03.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  
desemnarea reprezentantului legal al 
comunei Hârtop, in relația cu AFIR 
pentru proiectul “Înființare sistem de 
canalizare si înființare sistem de 
alimentare cu apa in comuna Hartop, 
județul Suceava”, Cererea de finanțare: 
F0720AN00021713500500; Sub 
Măsura 7.2;  Contract de finanțare nr. 
C0720AN00021713500500 din 
25.06.2018  

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 18.03.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.9/2021   

10.  11.03.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

Proiect de hotărâre privind includerea 
în domeniul public al comunei Hârtop, 
județul Suceava a investiției ”Școala cu 
clasele I-IV și grădiniță cu program 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 18.03.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.10/2021   
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HRESCANU normal din comuna Hârtop, județul 
Suceava”  

 Comisia nr.3 

11.  11.03.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

 Proiect de hotărâre privind stabilirea 
masurilor pentru eficientizarea înscrierii 
datelor in registrul agricol  pentru 
perioada 2020 – 2024  

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 18.03.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.11/2021   

12.  11.03.2021 Viceprimar 

 Gheorghe 

COSTAN 

Proiect de hotărâre privind stabilirea 

datei de  începere și încheiere a 

pășunatului, precum și  modul de 

organizare a acestuia în anul 2021, în 

comuna Hârtop  

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr. 

Compartiment fond 
funciar, registru 

agricol 

- - 18.03.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.12/2021   

13.  11.03.2021 Viceprimar 

 Gheorghe 

COSTAN 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea membrilor  Consiliului 

local al comunei Hârtop, județul 

Suceava care vor face parte din 

Comisia de verificare și recepție a 

lucrărilor de întreținere a  pășunii 

comunale la nivelul comunei Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment fond 
funciar, registru 

agricol 

- - 18.03.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.13/2021   

14.  11.03.2021 Viceprimar 

 Gheorghe 

COSTAN 

Proiect de hotărâre privind repartizarea 

consilierilor locali pe sectoare de 

activitate pe perioada mandatului  

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 18.03.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.14/2021   
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15.  11.03.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept, prin demisie, a 
mandatului domnului consilier local  
Vasilache Vasile   

Comisia nr.3 Secretar general - - 18.03.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.15/2021   

16.  11.03.2021 Viceprimar 

 Gheorghe 

COSTAN 

Proiect de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședința pentru lunile 
aprilie, mai si iunie 2021 

Comisia nr.3 Secretar general - - 18.03.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.16/2021   

17.  7.04.2021 Consilier local 

Gabriel-Dănuț 

MITREA 

Proiect de hotărâre privind  modificarea 
componenței Comisiei nr. 1 pentru 
activități economico-financiare, 
administrarea serviciilor publice 
furnizate cetățenilor,  agricultură, 
protecția mediului și turism din cadrul 
Consiliului local al comunei Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 14.04.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.17/2021   

18.  7.04.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli 
aferent anului  2021  și estimările 
pentru anii 2022-2024 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 14.04.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.18/2021   

19.  7.04.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
solicitării prelungirii  scrisorii de 
garanţie din partea CEC BANK SA 
necesară implementării proiectului de 
investiţii : „Infiintare sistem de 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 14.04.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.19/2021   
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canalizare si infiintare sistem de 
alimentare cu apa in comuna Hartop, 
judetul Suceava” 

20.  7.04.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat pentru 
lucrările finanțate din fonduri locale 
pentru  Obiectivul de investiții  
"Grădiniţa cu program normal nr.1 
Hârtop, Hârtop, județul Suceava" 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 14.04.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.20/2021   

21.  7.04.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  alocarea 
unor sume din bugetul local al comunei 
Hârtop, județul Suceava pentru 
susținerea activității Cercului de pictură 
din cadrul Centrului after-school Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 14.04.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.21/2021   

22.  7.04.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
plății cotizației către Asociația 
Comunelor din România, aferentă 
anilor 2018-2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 14.04.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.22/2021   

23.  7.04.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
plăţii cotizaţiilor aferente anilor 2019-
2021 către Asociaţia “Grupul de 
Acţiune Locală Valea Şomuzului 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 14.04.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.23/2021   

24.  7.04.2021 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea 
întocmirii strategiei de dezvoltare locală 
a comunei Hârtop pentru perioada 

Comisia nr.1 Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 

- - 14.04.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.24/2021   
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Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

2021-2027” Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

achizitii publice 

25.  7.04.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
normativului propriu privind consumul  
de carburanți pentru autovehiculele și 
utilajele din dotarea comunei Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 14.04.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.25/2021   

26.  7.04.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
planului de analiză și acoperire a 
riscurilor al comunei Hârtop, actualizat 
2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment situații 
de urgență 

- - 14.04.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.26/2021   

27.  21.05.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
contului de execuţie a bugetului local 
de venituri si cheltuieli aferent 
trimestrului I al  anului  2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 27.05.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.27/2021   

28.  21.05.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre 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 2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice 

- - 27.05.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.28/2021   

29.  21.05.2021 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
regulamentului cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, 

Comisia nr.1 Secretar general - - 27.05.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.29/2021   
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Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

termenele și circulația proiectelor de 
hotărâri care se supun adoptării  
Consiliului local Hârtop 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

30.  21.05.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
Planului anual de perfecţionare 
profesională şi fondurile alocate în 
scopul instruirii funcţionarilor publici 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 
resurse umane 

- - 27.05.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.30/2021   

31.  21.05.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  însușirea  
contractului de prestare a serviciului 
public de salubrizare a comunei 
Hârtop, județul Suceava și aprobarea 
tarifelor practicate 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice- 

- - 27.05.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.31/2021   

32.  23.06.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  
actualizarea componenței echipei 
mobile pentru intervenția de urgenta în 
cazurile de violenta domestică în 
comuna Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment 
autoritate tutelară și 

asistență socială, 

- - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.32/2021   

33.  23.06.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre aprobarea 
modificării utilizării în cursul anului 
2021 a excedentului  anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar 2020 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.33/2021   

34.  23.06.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

Proiect de hotărâre aprobarea 
modificării bugetului local de venituri și 
cheltuieli aferent anului 2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.34/2021   



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2021 

Nr. de 

înregistrare  

Data 

înregistrării  

Funcţia, 

prenumele şi 

numele 

iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 

consiliului local  

Avizele 

comisiilor de 

specialitate 

sesizate
2
  

Structura din aparatul 

de specialitate 

responsabilă cu 

elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort
3
  

Alte avize 

necesare 

conform legii
4
  

Numărul de 

amendame

nte
5
  

Data 

dezbaterii în 

şedinţa 

consiliului 

local  

Finalizarea 

procedurii
6
  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

HRESCANU  Comisia nr.3 

35.  23.06.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
modificării  statului de funcții  al 
Primăriei comunei Hârtop, județul 
Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment juridic, 
resurse umane 

- - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.35/2021   

36.  23.06.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
devizului de lucrări pentru realizarea 
obiectivului de investiții ”Sistem de 
supraveghere în comuna Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.36/2021   

37.  23.06.2021 Consilier local 
Hreceniuc 

Dumitru-Vasile 

Proiect de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședința pentru lunile 
iulie, august si septembrie 2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.37/2021   

38.  24.06.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului legal al 
comunei Hârtop, in relația cu AFIR 
pentru proiectul “Înființare sistem de 
canalizare si înființare sistem de 
alimentare cu apa in comuna Hartop, 
județul Suceava”, Cererea de finanțare: 
F0720AN00021713500500; Sub 
Măsura 7.2;  Contract de finanțare nr. 
C0720AN00021713500500 din 
25.06.2018 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.06.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.38/2021   



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2021 

Nr. de 

înregistrare  

Data 

înregistrării  

Funcţia, 

prenumele şi 

numele 

iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 

consiliului local  

Avizele 

comisiilor de 

specialitate 

sesizate
2
  

Structura din aparatul 

de specialitate 

responsabilă cu 

elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort
3
  

Alte avize 

necesare 

conform legii
4
  

Numărul de 

amendame

nte
5
  

Data 

dezbaterii în 

şedinţa 

consiliului 

local  

Finalizarea 

procedurii
6
  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

39.  22.07.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
contului de execuție a bugetului local 
de venituri si cheltuieli aferent 
trimestrului II al  anului  2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.39/2021   

40.  22.07.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării utilizării în cursul anului 
2021 a excedentului  anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar 2020 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.40/2021   

41.  22.07.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
modificării bugetului local de venituri și 
cheltuieli aferent anului 2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.41/2021   

42.  22.07.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind   alocarea 
unor sume din bugetul local al comunei 
Hârtop, pentru achiziția de obiecte de 
inventar și materiale didactice în 
vederea dotării  Grădiniței cu program 
normal, Hârtop   

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.42/2021   

43.  22.07.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  alocarea  
din bugetul local pe anul 2021, a unui 
sprijin financiar  Parohiei „Sfinţii 
Arhangheli” Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.43/2021   



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2021 

Nr. de 

înregistrare  

Data 

înregistrării  

Funcţia, 

prenumele şi 

numele 

iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 

consiliului local  

Avizele 

comisiilor de 

specialitate 

sesizate
2
  

Structura din aparatul 

de specialitate 

responsabilă cu 

elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort
3
  

Alte avize 

necesare 

conform legii
4
  

Numărul de 

amendame

nte
5
  

Data 

dezbaterii în 

şedinţa 

consiliului 

local  

Finalizarea 

procedurii
6
  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

44.  22.07.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  scoaterea 
din funcțiune și casarea mijlocului fix 
,,DACIA LOGAN” în vederea 
achiziționării unui autoturism nou prin 
Programul de stimulare a înnoirii 
parcului auto național 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.44/2021   

45.  22.07.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului 
Consiliului local Hârtop în Consiliul de 
Administrație al Scolii Gimnaziale 
Hârtop, în anul școlar 2021-2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.45/2021   

46.  22.07.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

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 2020-
2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.46/2021   

47.  23.08.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării utilizării în cursul anului 
2021 a excedentului  anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar 2020 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 31.08.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.47/2021   

48.  23.08.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
modificării bugetului local de venituri și 
cheltuieli aferent anului 2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 31.08.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.48/2021   



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2021 

Nr. de 

înregistrare  

Data 

înregistrării  

Funcţia, 

prenumele şi 

numele 

iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 

consiliului local  

Avizele 

comisiilor de 

specialitate 

sesizate
2
  

Structura din aparatul 

de specialitate 

responsabilă cu 

elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort
3
  

Alte avize 

necesare 

conform legii
4
  

Numărul de 

amendame

nte
5
  

Data 

dezbaterii în 

şedinţa 

consiliului 

local  

Finalizarea 

procedurii
6
  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

HRESCANU  Comisia nr.3 

49.  23.08.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
funcționării clasei pregătitoare și a 
clasei I în centrul after school a  
comunei Hârtop, în anul școlar 2021-
2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 31.08.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.49/2021   

50.  23.08.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
radierii din cartea funciară și scoaterea 
din evidență a unor construcții din baza 
materială a Scolii Gimnaziale Hârtop, 
ca urmare a demolării acestora 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 31.08.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.50/2021   

51.  22.09.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
modificării bugetului local de venituri și 
cheltuieli aferent anului 2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 28.09.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.51/2021   

52.  22.09.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale aplicabile 
în anul fiscal 2022, în comuna Hârtop, 
județul Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 28.09.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.52/2021   

53.  22.09.2021 D-nii consilieri 

locali: Mitrea 

Gabriel-Dănuț, 

Leonte Ionel, 

Hreceniuc 

Proiect de hotărâre privind organizarea 
unei comisii speciale de analiză și 
verificare a investițiilor care sunt în 
derulare în comuna Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 28.09.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.53/2021   



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2021 

Nr. de 

înregistrare  

Data 

înregistrării  

Funcţia, 

prenumele şi 

numele 

iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 

consiliului local  

Avizele 

comisiilor de 

specialitate 

sesizate
2
  

Structura din aparatul 

de specialitate 

responsabilă cu 

elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort
3
  

Alte avize 

necesare 

conform legii
4
  

Numărul de 

amendame

nte
5
  

Data 

dezbaterii în 

şedinţa 

consiliului 

local  

Finalizarea 

procedurii
6
  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

Dumitru- Vasile 

și Filip Mihai 

54.  22.09.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  alegerea 
președintelui de ședința pentru lunile 
octombrie, noiembrie si decembrie 
2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 28.09.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.54/2021   

55.  15.10.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
modificării bugetului local de venituri și 
cheltuieli aferent anului 2021 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 21.10.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.55/2021   

56.  15.10.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
contului de execuţie a bugetului local 
de venituri si cheltuieli aferent 
trimestrului III al  anului  2021 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 21.10.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.56/2021   

57.  15.10.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
elaborării documentațiilor tehnice 
necesare în vederea  implementării 
obiectivului nou de  investiții 
”Modernizare drumuri de interes local 
în comuna Hârtop, jud. Suceava” ce 
urmează a fi finanțat prin Programul  
Național de Investiții  “Anghel Saligny” 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 21.10.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.57/2021   



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2021 

Nr. de 

înregistrare  
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numele 

iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 

consiliului local  
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comisiilor de 

specialitate 

sesizate
2
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de specialitate 

responsabilă cu 

elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort
3
  

Alte avize 

necesare 

conform legii
4
  

Numărul de 

amendame

nte
5
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dezbaterii în 

şedinţa 

consiliului 

local  

Finalizarea 

procedurii
6
  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

 

58.  15.10.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului 
Consiliului local Hârtop în Comisia de 
evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcţiei de 
director al Școlii Gimnaziale Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 21.10.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.58/2021   

59.  4.11.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

promovării în cadrul sesiunii de 

finanțare 2021 și implementării 

proiectului de investiție ”Reabilitare si 

modernizare infrastructură rutieră de 

interes local în comuna Hârtop, județul 

Suceava” prin intermediul Programului 

Național de Investiții ”Anghel Saligny”  

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 5.11.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.59/2021   

60.  19.11.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
modificării bugetului local de venituri și 
cheltuieli aferent anului 2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.60/2021   

61.  19.11.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

Proiect de hotărâre privind alocarea din 
bugetul local pe anul 2021  a unor 
fonduri,  în vederea achiziționării de 
pachete cu dulciuri pentru copii din 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.61/2021   



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2021 

Nr. de 

înregistrare  

Data 

înregistrării  

Funcţia, 

prenumele şi 

numele 

iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 

consiliului local  

Avizele 

comisiilor de 

specialitate 

sesizate
2
  

Structura din aparatul 

de specialitate 

responsabilă cu 

elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort
3
  

Alte avize 

necesare 

conform legii
4
  

Numărul de 

amendame

nte
5
  

Data 

dezbaterii în 

şedinţa 

consiliului 

local  

Finalizarea 

procedurii
6
  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

HRESCANU învățământul preșcolar și școlar din 
comuna Hârtop, cu ocazia sărbătorilor 
de iarna 

 Comisia nr.3 

62.  19.11.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind alocarea din 
bugetul local pe anul 2021  a unor 
fonduri,  în vederea sărbătorii cuplurilor 
din comuna Hârtop care au împlinit 50 
de ani de căsătorie neîntreruptă 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 

nr.62/2021   

63.  10.12.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind participarea 
comunei Hârtop la Programul privind 
creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public cu 
investiția ”Modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal în Comuna 

Hârtop, Județul Suceava” 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 13.12.2021 Respins la 
vot. 
 

64.  22.12.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Hotărâre privind  validarea  
modificărilor efectuate în  bugetului 
local de venituri si cheltuieli  aferent 
anului 2021 prin Dispoziția primarului 
nr. 100 din 6.12.2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 28.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
Nr.63/2021 

65.  22.12.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

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. 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 28.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
Nr.64/2021 



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2021 

Nr. de 

înregistrare  

Data 

înregistrării  

Funcţia, 

prenumele şi 

numele 

iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 

consiliului local  

Avizele 

comisiilor de 

specialitate 

sesizate
2
  

Structura din aparatul 

de specialitate 

responsabilă cu 

elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort
3
  

Alte avize 

necesare 

conform legii
4
  

Numărul de 

amendame

nte
5
  

Data 

dezbaterii în 

şedinţa 

consiliului 

local  

Finalizarea 

procedurii
6
  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

 

66.  22.12.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

modificării bugetului local de venituri și 

cheltuieli aferent anului 2021 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 28.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
Nr.65/2021 

67.  22.12.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
in luna decembrie a contului de 
execuție a bugetului local de venituri si 
cheltuieli aferent anului 2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 28.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
Nr.66/2021 

68.  22.12.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

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 I, anul școlar 2021-

2022. 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finante, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achizitii publice, 

- - 28.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
Nr.67/2021 

69.  22.12.2021 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

structurii unităților de învățământ de pe 

raza comunei Hârtop, pentru  anul 

școlar 2022-2023   

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 28.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
Nr.68/2021 



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2021 

Nr. de 

înregistrare  

Data 

înregistrării  

Funcţia, 

prenumele şi 

numele 

iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 

consiliului local  

Avizele 

comisiilor de 

specialitate 

sesizate
2
  

Structura din aparatul 

de specialitate 

responsabilă cu 

elaborarea raportului 

compartimentului de 

resort
3
  

Alte avize 

necesare 

conform legii
4
  

Numărul de 

amendame

nte
5
  

Data 

dezbaterii în 

şedinţa 

consiliului 

local  

Finalizarea 

procedurii
6
  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

 

70.  22.12.2021 Consilier 

Anișoara 

LEONTE 

Proiect de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședința pentru lunile 

ianuarie, februarie si martie 2022 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 28.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
Nr.69/2021 

 

Întocmit, 

Secretar general al comunei 

Elena COSTAN 

 


