
REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2022 
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6
  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

1.    25.01.2022 Primar 

 Vasile-Cătălin 
HRESCANU   

Proiect de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept a mandatului de 
consilier local  a d-lui Leonte Ionel, ca 
urmare a decesului acestuia,  precum 
și vacantarea locului de consilier local 
în cadrul Consiliului Local Hârtop  

 Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general -     - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.1/20222   

2.    25.01.2022 Primar 

 Vasile-Cătălin 
HRESCANU   

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
utilizării în cursul anului 2022 a 
excedentului  anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar 2021  

  Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice    

-     - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.2/2022   

3.    25.01.2022 Viceprimar 

Gheorghe  

COSTAN   

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de actiuni si lucrari de interes 
local ce urmează a fi realizate în anul 
2022 de beneficiarii Legii 416/2001 

 Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

  Compartiment 
asistenta socială 

  -  -  31.01.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.3/2022    

4.    25.01.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

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

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment 
asistență socială 

- - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.4/2022    

5.    25.01.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre, privind însușirea 
raportului cu privire la activitatea 
desfășurată de asistenții personali ai 
persoanelor cu handicap grav, pentru 
semestrul II al anului 2021, în comuna 
Hârtop județul Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment 
asistență socială 

- - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.5/2022    
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6.    25.01.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind analiza 
stadiului de înscriere a datelor în 
registrul agricol, la data de 31.12.2021  
precum și  stabilirea unor măsuri 
pentru eficientizarea înscrierii datelor in 
registrul agricol al comunei Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 31.01.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.6/2022 

7.  4.02.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  
inventarului materiei impozabile pentru 
anul fiscal 2022,  în comuna Hârtop, 
județul Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 
impozite si taxe, achiziții 
publice    

- - 10.02.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.7/2022 

8.  4.02.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  
bugetului local de venituri si cheltuieli al 
comunei Hârtop aferent anului 2022 și 
estimările pentru anii 2023-2025 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 
impozite si taxe, achiziții 
publice    

- - 10.02.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.8/2022 

9.  4.02.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  
Strategiei de dezvoltare locală a 
comunei Hârtop, județul Suceava,  
pentru perioada 2021-2027 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 
impozite si taxe, achiziții 
publice    

- - 10.02.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.9/2022 

10.  24.02.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  modificarea 
componenței Comisiei nr.2 pentru 
învățământ, sănătate și familie, 
protecție copii, tineret și sport, activități 
social-culturale, culte 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 2.03.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.10/2022 
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11.  24.02.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării bugetului local de venituri si 

cheltuieli al comunei Hârtop aferent 

anului 2022 și estimările pentru anii 

2023-2025  

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 2.03.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.11/2022 

12.  24.02.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea  

actualizării amenajamentului pastoral 

pentru pajiștile permanente din comuna 

Hârtop, județul Suceava 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment 

 Fond funciar-registru 
agricol 

- - 2.03.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.12/2022 

13.  24.02.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

închirierii prin atribuire directă  a 

pășunii comunale din domeniul privat al 

comunei Hârtop, județul Suceava -  

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment 

 Fond funciar-registru 
agricol 

- - 2.03.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.13/2022 

14.  24.02.2022 Viceprimar 

Gheorghe  

COSTAN  

Proiect de hotărâre privind stabilirea 

datei de  începere și încheiere a 

pășunatului, precum și  modul de 

organizare a acestuia în anul 2022, în 

comuna Hârtop  

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment 

 Fond funciar-registru 
agricol 

- - 2.03.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.14/2022 

15.  24.02.2022 Primar Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
contului anual de execuţie a bugetului 
local aferent  anului  2021  

Comisia nr.1 Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 

- - 2.03.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.15/2022 
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Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

publice   

16.  24.02.2022 Consilier 

 Constantin 

LEONTE 

Proiect de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședința pentru lunile 

aprilie, mai si iunie 2022 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 2.03.2022 Adoptat prin 
HCL nr. 
16/2022 

17.  29.03.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării utilizării în cursul anului 
2022 a excedentului  anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar 2021  
 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.17 

/2022 

18.  29.03.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

modificării bugetului local aferent anului 

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.18 

/2022 

19.  29.03.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui Acord de parteneriat 

între Comuna Bunești, Comuna Hârtop  

şi Comuna Vulturești, în vederea 

elaborării şi implementării proiectului 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.19 

/2022 
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“Construirea reţelei inteligente de 

transport şi distribuţie gaze naturale în 

comunele Bunești, Hârtop și Vulturești” 

20.  29.03.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
promovării în cadrul sesiunii de 
finanțare 2022 și implementării 
proiectului de investiție „Construirea 
reţelei inteligente de transport şi 
distribuţie gaze naturale în comunele 
Bunești, Hârtop și Vulturești” prin 
intermediul Programului Național de 
Investiții ”Anghel Saligny” 
 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.20/2022 

21.  29.03.2022 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 
canalizare si infiintare sistem de 
alimentare cu apa in comuna Hartop, 
judetul Suceava”  
 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.21 

/2022 

22.  29.03.2022 Primar Proiect de hotărâre privind  alocarea 
unor sume din bugetul local al comunei 
Hârtop, județul Suceava pentru 

 Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.22 

/2022 
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Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

amenajare parcări în  comuna Hârtop  
 

publice   

23.  29.03.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  alocarea 

unor sume din bugetul local al comunei 

Hârtop, județul Suceava pentru 

amenajarea unei stații de microbuz în 

centrul comunei Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.23 

/2022 

24.  29.03.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  alocarea 

unor sume din bugetul local al comunei 

Hârtop, județul Suceava pentru 

amenajarea unui spațiu de joacă la 

Scoala Primară, din comuna Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.24 

/2022 

25.  29.03.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

plății cotizației către Asociația 

Comunelor din România, aferentă 

anului 2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.25 

/2022 

26.  29.03.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  

organigramei și  statului de funcții  al 

Primăriei comunei Hârtop, județul 

Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, - 
resurse umane  

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.26 

/2022 
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27.  29.03.2022 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 2022 
 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe-  

Situații de urgență   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.27 

/2022 

28.  29.03.2022 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 2021-

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.28 

/2022 

29.  29.03.2022 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, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.29 

/2022 

30.  29.03.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind demararea 
procedurilor de achiziție a unui teren 
pentru amplasarea statiei de epurare 
din cadrul proiectului de ,,Înființare 
sistem de canalizare și înființare sistem 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.30 

/2022 
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de alimentare cu apă în comuna 
Hârtop,  județul Suceava” 
 

31.  29.03.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

devizului general actualizat pentru 

lucrările finanțate din fonduri locale 

pentru  obiectivul de investiții  

"Grădinița cu program normal nr.1 

localitatea Hârtop, județul Suceava” 

 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 4.04.2022 Adoptat prin 
HCL nr.31 

/2022 

32.  19.05.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

contului  de execuţie a bugetului local 

de  venituri si cheltuieli pentru 

trimestrul I al  anului  2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 26.05.2022 Adoptat prin 
HCL nr.32 

/2022 

33.  19.05.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

indexării cu rata inflației a impozitelor și 

taxelor locale aplicabile în anul fiscal 

2023   

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 26.05.2022 Adoptat prin 
HCL nr.33 

/2022 

34.  19.05.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

plății cotizației aferente anului 2022, 

către Asociația “Grupul de Acțiune 

Locală Valea Șomuzului” 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 26.05.2022 Adoptat prin 
HCL nr.34 

/2022 



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2022 

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  

 

35.  19.05.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului pentru ocuparea 

temporară a domeniului public și privat 

al comunei Hârtop, județul Suceava și 

modalitatea de încasare a taxelor 

aferente 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 26.05.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.35/2022 

36.  19.05.2022 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, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 26.05.2022 Adoptat prin 
HCL nr.36 

/2022 

37.  19.05.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

contractului-cadru pentru acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea și 

transportul, stocarea temporară, 

sortarea și încredințarea în vederea 

valorificării deșeurilor de ambalaje la 

nivelul UAT Hârtop, județul Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 26.05.2022 Adoptat prin 
HCL nr.37 

/2022 

38.  19.05.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

planului de analiză și acoperire a 

riscurilor al comunei Hârtop, actualizat 

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment situații de 
urgență   

- - 26.05.2022 Adoptat prin 
HCL nr.38 

/2022 

39.  22.06.2022 Viceprimar Proiect de hotărâre privind Comisia nr.1 Compartiment - - 29.06.2022 Adoptat prin 
HCL nr.39 



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2022 

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  

 

Gheorghe  

COSTAN  

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.2 

 Comisia nr.3 

 Fond funciar-registru 
agricol 

/2022 

40.  22.06.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

întocmirii documentațiilor tehnice 

pentru realizarea  proiectului de 

investiție ”Recompartimentare și 

modernizare clădire administrativă  în 

comuna Hârtop, județul Suceava” 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 29.06.2022 Adoptat prin 
HCL nr.40 

/2022 

41.  22.06.2022 Consilier local 
Răducu 

MAZILU 

Proiect de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședința pentru lunile 

iulie, august si septembrie 2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 29.06.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.41/2022 

42.  21.07.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și 

Regulamentul Local de Urbanism 

aferent (RLU) în scopul „Construire 

clădire și anexe” intravilan Hârtop, 

comuna Hârtop, tarla Coasta Morii, 

beneficiar SC MG IDEAL 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment urbanism 
și amenajarea 

teritoriului 

- - 29.07.2022 Adoptat prin 
HCL nr.42 

/2022 



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2022 

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  

 

CONSTRUCT SRL 

43.  21.07.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

contului de execuție a bugetului local 

aferent trimestrului II al  anului  2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 29.07.2022 Adoptat prin 
HCL nr.43 

/2022 

44.  21.07.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

modificării bugetului local aferent anului 

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 29.07.2022 Adoptat prin 
HCL nr.44 

/2022 

45.  21.07.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind însușirea 

raportului cu privire la activitatea 

desfășurată de asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav, pentru 

semestrul I al anului 2022, în comuna 

Hârtop, județul Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment 
asistență socială 

- - 29.07.2022 Adoptat prin 
HCL nr.45 

/2022 

46.  21.07.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  alocarea  

din bugetul local pe anul 2022, a unui 

sprijin financiar  Parohiei „Sfinţii 

Arhangheli” Hârtop  

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 29.07.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.46/2022 

47.  11.08.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziției unui teren pentru amplasarea 

stației de epurare din cadrul proiectului 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 12.08.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.47/2022 



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2022 

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 ,,Înființare sistem de canalizare și 

înființare sistem de alimentare cu apă 

în comuna Hârtop,  județul Suceava” 

 Comisia nr.3 

48.  11.08.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului 

Consiliului local Hârtop în Consiliul de 

Administraţie al Scolii Gimnaziale 

Hârtop, în anul școlar 2022-2023 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general   - - 12.08.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.48/2022 

49.  25.08.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării utilizării în cursul anului 

2022 a excedentului  anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar 2021 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 31.08.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.49/2022 

50.  25.08.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

modificării bugetului local aferent anului 

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 31.08.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.50/2022 

51.  25.08.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Statutului comunei Hârtop 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general   - - 31.08.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.51/2022 



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2022 

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  

 

52.  25.08.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind alocarea 

unor sume din bugetul local al comunei 

Hârtop, pentru lucrări de reparații și 

dotări la căminul cultural 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 31.08.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.52/2022 

53.  23.09.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

modificării bugetului local aferent anului 

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 29.09.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.53/2022 

54.  23.09.2022 Consilier local 
Gabriel Dănuț 

MITREA 

Proiect de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședința pentru lunile 

octombrie, noiembrie și decembrie 

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general - - 29.09.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.54/2022 

55.  20.10.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

contului de execuție a bugetului local, 

aferent trimestrului III al  anului  2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 26.10.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.55/2022 

56.  20.10.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Devizului general al proiectului de 

investiție ”Recompartimentare și 

modernizare clădire administrativă” 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 26.10.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.56/2022 

57.  20.10.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Devizului general al proiectului de 

Comisia nr.1 Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

- - 26.10.2022 Adoptat prin 
HCLnr.57/20



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2022 

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  

 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

investiție ”Construire parcare, alei 

pietonale, împrejmuire front stradal 

Școala Gimnazială Hârtop” 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

22 

58.  20.10.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

suplimentării sumelor prevăzute în 

bugetul local aferent anului 2022,  

pentru decontarea cheltuielilor pentru 

naveta cadrelor didactice și  a 

personalului didactic auxiliar 

învățământ preuniversitar de stat din 

comuna Hârtop, județul Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 26.10.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.58/2022 

59.  20.10.2022 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, anul 

școlar 2022-2023 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 26.10.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.59/2022 

60.  20.10.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării bugetului local aferent anului 

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 26.10.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.60/2022 

61.  20.10.2022 Primar Proiect de hotărâre privind alocarea din 

bugetul local pe anul 2022  a unor 

Comisia nr.1 Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 

- - 26.10.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.61/2022 



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2022 

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  

 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

fonduri,  în vederea sărbătorii cuplurilor 

din comuna Hârtop care au împlinit 50 

de ani de căsătorie neîntreruptă 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

achiziții publice   

62.  20.10.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind analiza 

stadiului de înscriere a datelor în 

registrul agricol al comunei Hârtop, la 

data de 30.09.2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general   - - 26.10.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.62/2022 

63.  22.11.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării bugetului local aferent anului 

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 29.11.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.63/2022 

64.  22.11.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

 Proiect de hotărâre privind alocarea 

unor fonduri din bugetul local pe anul 

2022,  în vederea  organizării 

manifestărilor tradiţionale cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

- - 29.11.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.64/2022 

65.  22.12.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării bugetului local aferent anului 

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

  29.12.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.65/2022 

66.  22.12.2022 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea 

structurii unităţilor de învăţământ de pe 

Comisia nr.1 Secretar general     29.12.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.66/2022 



REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2022 

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  

 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

raza comunei Hârtop, pentru  anul 

şcolar 2023-2024   

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

67.  22.12.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

in luna decembrie a contului de 

executie a bugetului local aferent 

anului 2022   

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

  29.12.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.67/2022 

68.  22.12.2022 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor și taxelor locale 

aplicabile în anul fiscal 2023, în 

comuna Hârtop, județul Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, 
achiziții publice   

  29.12.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.68/2022 

69.  22.12.2022 Consilier local 
Vasile 

NECHIFOR 

Proiect de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședința pentru lunile 

ianuarie, februarie și martie 2023 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general     29.12.2022 Adoptat prin 
HCL 

nr.69/2022 

 


