
REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Hârtop,  

anul 2023 

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  

 

1.    20.01.2023 Primar 

 Vasile-Cătălin 
HRESCANU   

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
utilizării în cursul anului 2023 a 
excedentului  anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
2022 

 Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

-     - 30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.1/2023   

2.  20.01.2023 Primar 

 Vasile-Cătălin 
HRESCANU   

Proiect de hotărâre privind aprobarea  
inventarului materiei impozabile pentru 
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    

-     - 30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.2/2023   

3.  20.01.2023 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU  

Proiect de hotărâre privind aprobarea  
bugetului local al comunei Hârtop,  aferent 
anului 2023 și estimările pentru anii 2024-
2026 

 Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

 Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

  -  -  30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.3/2023    

4.  20.01.2023 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 
majorării cuantumului brut al  salariilor de 
bază de care beneficiază funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul 
Primăriei comunei Hârtop începând cu 
data de 1.01.2023 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.4/2023    

5.  20.01.2023 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre 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” 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment buget, 
finanțe, contabilitate, 

impozite si taxe, achiziții 
publice   

- - 30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.5/2023   

6.  20.01.2023 Viceprimar Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de acțiuni si lucrări de interes local 

Comisia nr.1 Compartiment asistență 
socială 

- - 30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
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Gheorghe  

COSTAN  

ce urmează a fi realizate în anul 2023 de 
beneficiarii Legii 416/2001 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

nr.6/2023 

7.  20.01.2023 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 2023    

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

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

- - 30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.7/2023 

8.  20.01.2023 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 2022, în comuna 
Hârtop, județul Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

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

- - 30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.8/2023 

9.  20.01.2023 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    

- - 30.01.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.9/2023 

10.  22.02.2023 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

contului anual de execuţie a bugetului local 

de venituri si cheltuieli aferent  anului  

2022 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

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

- - 28.02.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.10/2023 

11.  22.02.2023 Primar 

Vasile-Cătălin 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

plății cotizației către Asociația Comunelor 

din România, aferentă anului 2023 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

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

- - 28.02.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.11/2023 
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HRESCANU  Comisia nr.3 

12.  22.02.2023 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, achiziții 
publice   

- - 28.02.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.12/2023 

13.  22.02.2023 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

protocolului  de colaborare având ca obiect 

asigurarea colaborării interinstituționale a 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

(MMSS)  cu UAT Comuna Hârtop, județul 

Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de 

Servicii MMSS – SII MMSS Cod MySmis 

130963 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Compartiment asistenta 
sociala 

- - 28.02.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.13/2023 

14.  22.02.2023 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind aprobarea 

tarifelor de sortare, colectare separată şi 

transport separat al deşeurilor municipale 

– fracţia umedă şi fracţia uscată, în 

vederea asigurării serviciului public de 

salubrizare pe raza comunei Hârtop, 

judeţul Suceava 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

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

- - 28.02.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.14/2023 

15.  22.02.2023 Primar 

Vasile-Cătălin 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  

desființării anexelor C2, C3, C4 parțial, din 

baza materială a Scolii Generale nr.1  cu 

clasele I-VIII, comuna Hârtop, județul 

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

Compartiment urbanism 
și amenajarea 
teritoriului 

- - 28.02.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.15/2023 
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HRESCANU Suceava    Comisia nr.3 

16.  22.02.2023 Primar 

Vasile-Cătălin 

HRESCANU 

Proiect de hotărâre privind analiza stadiului 

de înscriere a datelor în registrul agricol al 

comunei Hârtop, la data de 31.12.2022    

Comisia nr.1 

Comisia nr.2 

 Comisia nr.3 

Secretar general  - - 28.02.2023 Adoptat prin 
HCL 

nr.16/2023 

 


