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Însuşit de către:
PRIMARUL COMUNEI HORODNICENI,
Neculai FLOREA
SPRE A FI PREZENTAT ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 7 MARTIE 2017
RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu
a comunei Horodniceni pe anul 2016
În conformitate cu prevederile art. 63 alin.(3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul: „prezintă consiliului local, în primul
trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale”.
Vă rog să-mi permiteţi să încep prin a prezenta câteva elemente de conţinut privind autorităţile
administraţiei publice locale, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acestora.
1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI
Acesta este autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale şi îşi desfăşoară activitatea în baza
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Statutului aleşilor locali, aprobat prin Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările următoare.
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau
centrale.
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a)atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
Activitatea consiliului local în anul 2016
Consiliul local îşi desfăşoară activitatea prin şedinţe în plen, ordinare sau extraordinare şi prin şedinţele
comisiilor de specialitate. În anul 2016 Consiliul Local s-a întrunit în 11 şedinţe ordinare, unde au fost
dezbătute şi adoptate un număr de 52 de hotărâri. Aceste şedinţe au presupus o pregătire prealabilă ce
a însemnat, printre altele întâlnirea consilierilor în şedinţe pe comisii de specialitate.

Hotărârile consiliului local cu caracter individual au fost aduse la cunoștința persoanelor vizate, hotărârile
adoptate fiind afișate la avizier și comunicate Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de
legalitate.
2. PRIMARUL COMUNEI HORODNICENI
Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale şi îşi desfăşoară activitatea în baza
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Statutului aleşilor locali, aprobat prin Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările următoare.
Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor
Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi
ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. De asemenea, primarul reprezintă unitatea
administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori
străine, precum şi în justiţie.
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin
executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor
interesate, după caz. Astfel, în anul 2016 au fost emise un număr de 304 dispoziţii, acestea fiind afișate
la avizierul primăriei.
3. PRIMĂRIA COMUNEI HORODNICENI
Primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de specialitate al primarului constituie, conform
prevederilor art. 77 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Primăria Comunei Horodniceni, structură funcţională cu activitate permanentă,
care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului şi soluţionează problemele
curente ale colectivităţii locale.
Întreaga activitate a primăriei este organizată şi condusă de către primar, serviciul şi compartimentele
fiind subordonate direct acestuia sau secretarului, care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce
revin acestora, în condiţii de legalitate şi eficienţă.
În anul 2016 la capitolul autorităţi publice, aici fiind vorba de 14 funcţii de demnitate publică alese
(consilieri locali, primar, viceprimar), 12 funcţii publice (aparatul de specialitate al primarului) din care 6
ocupate, 5 vacante ,1 temporar vacant şi 7 posturi cu personal contractual, astfel: 6 – autorităţi publice, 1
post la, Biblioteca Horodniceni,1 asistent comunitar s-au alocat din bugetul local 797.210 lei, sume ce au
fost cheltuite astfel:
– 598.511 lei;
– 198.699 lei pentru plata utilităţilor, perfecţionare personal,
consumabile de birou, servicii, reparaţii curente şi obiecte de inventar.
4. ECONOMIA
4.1. ADMINISTRARE FISCALĂ ȘI CONTROL COMERCIAL
Cuantumul impozitelor și taxelor locale încasate de la contribuabili, persoane fizice sau juridice, în anul
2016, este de 523.583 lei.
La solicitarea contribuabililor au fost eliberate un număr de 294 certificate de atestare fiscală.
Un număr de 12 persoane (cu handicap, veterane, etc.) au solicitat și depus documente justificative
pentru scutirea de la plata impozitului.
Au fost înmatriculate un număr de 98 autovehicule.

4.2. OPERATORII ECONOMICI
Pe raza comunei Horodniceni îşi desfăşoară activitatea operatori economici, persoane fizice şi persoane
juridice , respectiv 138 de persoane fizice și persoane juridice conform evidenței Oficiul Registrului
Comerțului. În anul 2016 au obținut autorizație de funcționare eliberată de primăria Horodniceni un
număr de 13 agenți economici.
5. Biblioteca Publică Horodniceni - instituţie publică de interes local înfiinţată sub autoritatea consiliului
local.
În colaborare cu școlile din comună organizează evenimente culturale cu prilejul aniversării unor scriitori
sau poeţi de valoare naţională.
De precizat este şi faptul că biblioteca înregistrează un număr de 9286 volume, în anul 2016 numărul
cititorilor a fost de 627, iar numărul cărţilor difuzate a fost de 5670.
Începând cu anul 2012, biblioteca a fost inclusa în programul Biblionet – Lumea în biblioteca mea,
program prin care aceasta a fost dotată cu 4 computere, imprimantă, scanner și video-proiector. Acest
lucru a dus la creșterea numărului de utilizatori și, implicit, a numărului de vizite în biblioteca .
6. ÎNVĂŢĂMÂNTUL
Învăţământul de pe raza comunei Horodniceni se realizează prin 2 şcoli gimnaziale ,3 școli primare şi 4
grădiniţe cu program normal în satele Horodniceni, structurate pentru anul şcolar 2015-2016,unde își
desfășoară activitatea școlară 406 elevi și 26 de cadre didactice .
Bugetul alocat unităţilor de învăţământ în anul 2016 a fost de 1.604.591 lei, bani care au fost cheltuiţi
astfel:
• plata drepturilor de personal 1.394.716 lei;
• plata burselor – 1.980 lei;
• plata bunurilor şi serviciilor – 207.895 lei pentru: utilităţi, deplasări, obiecte de inventar, reparaţii
curente, vidanjarea grupurilor sanitare.
7. SĂNĂTATEA ŞI AGRICULTURA
7.1 Dispensarele medicale umane
Pe raza comunei există trei clădiri cu destinaţie - dispensare medicale. Activitatea medicală este
asigurată de 1 medic de familie , 1 asistent medical și 1 asistent comunitar .
7.2 Cabinet medical veterinar
În comună există un cabinet medical veterinar al societății OVIKIT SRL care are ca obiectiv:
a) realizarea activităţilor sanitare-veterinare de interes public naţional, prevăzute în Programul acţiunilor
strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenirea transmiterii de boli
de la animale la om şi protecţia mediului, aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei;
b) efectuarea acţiunilor de depistare, imunoprofilaxie şi combatere, susţinute financiar de către stat;
c) catagrafierea efectivelor de animale din gospodăriile populaţiei;
d) apărarea sănătăţii animalelor şi prevenirea transmiterii de boli de la animale la om
7.3. Serviciul comunitar pentru registrul agricol, cadastru, agricultură şi activităţi sanitar
veterinare
În anul 2016 au fost eliberate un număr de 386 atestate de producător și 388 carnete de comercializare.
De asemenea, s-au eliberat adeverinţe necesare proprietarilor de terenuri şi/sau animale de pe raza
comunei Horodniceni, dar şi a deţinătorilor de familii de albine.

8. SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ COMUNITARĂ
Referitor la asistenţa socială, în anul 2016 au fost înregistraţi în evidenţele Serviciul public de asistență
socială și medicală comunitară din aparatul de specialitate al primarului comunei, conform prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de

146 persoane titulari ai ajutorului social. Beneficiarii de ajutor social apţi de muncă primesc plata numai
după efectuarea orelor de muncă lunare în folosul colectivităţii locale şi după obţinerea vizei de la
Agenţia Judeţeană Suceava pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Agenţia Teritorială Fălticeni trimestrial,
unde sunt înregistraţi ca şomeri neindemnizaţi în căutarea unui loc de muncă.
Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru perioada rece conform Legii nr. 416/2001 în anul 2016
se ridică la suma de 44080 lei, pentru 152 de persoane.
Tot pentru perioada sezonului rece au fost acordate ajutoare pentru încălzirea locuinţei, altor persoane
decât cele beneficiare de ajutor social, astfel: 316 persoane au beneficiat de ajutor pentru încălzirea
locuinţei cu lemne.
În ceea ce priveşte protecţia copilului, nu există situaţii de abandon de copii .
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la nivel local, este monitorizată de Serviciul public de
asistență socială și medicală comunitară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Activitatea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se desfăşoară în colaborare cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava .
Astfel, în anul 2016 s-au primit la nivelul comunei următoarele prestaţii sociale:
- alocaţii de stat conform Legii nr. 61/1993, republicată cu modificările și completările ulterioare – nr.
beneficiari 28;
- alocaţii pentru susţinerea familiei – nr. beneficiari 219;
- indemnizații pentru creșterea copilului – nr. dosare 4 ;
- indemnizație de inserție – nr. dosar 1;
Persoanele adulte care necesită protecţie specială au încadraţi asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap grav din cadrul Serviciului public pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap de sub
autoritatea Consiliului Local al Comunei Horodniceni.
În anul 2016 au beneficiat de asistenţi personali un număr de 28 persoane şi alte 22 persoane au
beneficiat de indemnizaţia cuvenită conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare.
Cheltuielile înregistrate au fost în sumă de 776.634 lei din care:
• plata drepturilor salariale a asistenţilor personali – 497.612 lei;
• plata indemnizaţiilor cuvenite persoanelor cu handicap – 279.022 lei.
9. STARE CIVILĂ .
Pe linie stare civilă au fost:
- întocmite un număr de 63 acte de stare civilă, din care: 7acte de naştere (transcrieri din străinătate), 18
acte de căsătorie, 38 acte de deces;
- eliberate un număr de 118 certificate, din care: 29 de naştere, 32 de căsătorie, 57 de deces;
- operate un număr de 162 menţiuni pe actele de stare civilă aflate la Serviciul public comunitar local de
evidență a persoanelor și comunicate un număr de 65 menţiuni către servicii publice comunitare locale
de evidență a persoanelor sau primării din județ sau din țară;
10. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
La acest capitol s-au cheltuit cu bunuri şi servicii – 327.002 lei, din care 215.150 iluminatul public și
111.852 serviciul de salubrizare .
11. LĂCAŞURI DE CULT
În comună există 7 biserici parohiale ortodoxe:
 Biserica „Pogorărea Sf.Duh” – în satul Horodniceni , monument istoric de clasă A;
 Biserica „Sf.Mucenici Dimitrie” – Răbâia;
 Biserica Sf.Gheorghe -Botești ;
 Biserica Sf.Mucenici Haralambie –Brădățel;
 Biserica Sf.Treime –Rotopănești ,monument istoric de clasă B ;

 Biserica Sf.Dumitru –Mihăiești;
 Biserica pe stil vechi Mihăiești;
Un alt lăcaș de cult și obiectiv turistic al comunei noastre îl reprezintă Mănăstirea Izvorul Tămăduirii
Brădățel unde a avut loc în anul 2016 evenimentul de sfințire .
Din bugetul local s-a alocat suma de 38.000 pentru sprijinirea bisericilor din comuna.
12. ORDINEA PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
12.1 Poliția
Ordinea publică în comună a fost asigurată de doi agenti de poliţie din cadrul Postului de Poliţie al
comunei Horodniceni.
Postul de Poliție Horodniceni funcționează în prezent cu doi lucrători, care nu fac față solicitărilor . Starea
infracțională și contravențională la nivelul comunei a crescut în ultima perioadă înregistrându-se mai
multe evenimente de natura infractionala , situatie care speram ca se va remedia in anul 2017.
12.4 Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Activitatea de intervenție desfășurată de către Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul
2016, la nivelul comunei Horodniceni, a însumat intervenţia la 5 incendii din care 1 cu pagube majore.
13. AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISMUL ȘI NOMENCLATURA STRADALĂ
Au fost eliberate un număr de 3 autorizații de construcție și un număr de 44 certificate de urbanism.
13.1 Infrastructura rutieră
Trama stradală a comunei este de 62 km din care: 18 km sunt asfaltate/betonate prin programul
SAPARD si prin masura 322 d) ,PNDR. Anuale se efectueaza lucrari de intretinere drumuri prin
balastare.
14,2 km drumuri agricole sunt in curs de pietruire prin proiectul „Construire drumuri de exploatatie
agricola in comuna Horodniceni , judetul Suceava” .
13.2 Investiții /Lucrări publice
Pentru infrastructura de învățământ , în anul 2016 am continuat lucrările de Reabilitare a Școlii cu cl. IVIII Horodniceni ,la momentul actual stadiul lucrărilor în procente fiind de 73 % .
După numeroase solicitări și demersuri către Consiliul Județean și către Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice , în luna mai 2015 am fost incluși în Programul Național de Dezvoltare Locală
pentru investiția ”Reabilitare Școală cu cl.I-VIII Horodniceni , corp A și B ” pentru care s-a semnat
contractul de finanțare nr. 9892/25.05.2015 pentru suma de 608.168 lei.
În urma notificării primite de la MDRAP în luna februarie 2016 cu privire la neregulile contractului de
cesiune a lucrărilor , am fost nevoiți să încheiem un nou contract de lucrări nr.1387/22.03.2016 și
sărestituim suma de 100.000 lei către MDRAP În anul 2016 , conform situațiilor de lucrări ni s-a decontat
suma de 146.021 lei , rest de executat fiind suma de 358.015 lei .
În anul 2016 s-au încheiat contracte de finanțare cu MDRAP pentru includerea în PNDL a proiectelor
Reabilitarea Scolii cu cl.I-VIII Mihaiesti –valoare investitie: 535.426 lei si Reabilitarea Scolii cu cl. IIV Rotopanesti - valoare investitie: 536.511 lei. Lucrarile vor fi efectuate pe parcursul anului 2017 .
Tot la capitolul învățământ în anul 2016 au fost executate lucrări de modernizare a terenurilor de sport .
Apreciind faptul că sediul primăriei , reprezintă ”cartea de vizită ” a comunei , am considerat oportun să
modernizăm sediul instituției , care necesita intervenții pentru a stopa degradarea și pentru o mai bună
compartimentare . În anul 2016 au fost finalizate lucrările de Modernizare a sediului primariei
Horodniceni.

La fel ca și în anii precedenți , preocuparea permanentă a fost întreținerea corespunzătoare a drumurilor
comunale, a semnalizării rutiere, au fost reabilitate statiile de autobuz. Drumurile comunale au fost
balastate constant ,s-au reabilitat podețe ce necesitau reparații pentru a menține starea de viabilitate a
drumurilor,s-au achizitionat tuburi pentru podete.
La capitolul infrastructură rutieră ,o investiție importantă initiata in anul 2016 care este in curs de
derulare este proiectul Construire drumuri de exploatatie agricola in comuna Horodniceni , pentru
balastarea a 14, 2 km drumuri comunale extravilane .In perioada iulie-septembrie 2017 va avea loc
receptia lucrarilor.
Iluminatul public a fost întreținut corespunzător pe tot parcursul anului , prin înlocuirea permanentă a
corpurilor de iluminat defecte si achiziționarea de lămpi cu LED.
Investiții din fonduri nerambursabile :
În sesiunea de proiecte din octombrie-decembrie 2015 , prima sesiune din noul PNDR 2014-2020 am
depus cereri de finanțare pentru următoarele proiecte :
-„Înființare infrastructură de apă și apă uzată ,în comuna Horodniceni,județul Suceava . ”
,
măsura 7.2 , proiect în valoare de 3.205.079 euro , declarat neeligibil in luna mai 2016 deoarece UAT
Horodniceni nu face parte dintr-o aglomerara urbana.
-„Modernizare , renovare și dotare Cămin Cultural ,sat Horodniceni,comuna Horodniceni,județul
Suceava ,măsura 7.6 , proiect în valoare de 326.202 euro , contractul de finantare a fost semnat in luna
februarie 2017 si vor incepe lucrarile de modernizare,
-„Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Horodniceni,comuna Horodniceni ,județul
Suceava ”, măsura 7.2 , 164.523 euro , contractul de finantare a fost semnat in luna februarie 2017 si
vor incepe lucrarile de construire ,
14. PROTECŢIA MEDIULUI
Comuna Horodniceni este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară partenera in cadrul
proiectului Sistem de Management Intergrat al Deseurilor .Serviciul de colectare si transport al
deseurilor este asigurat prin contractul de delegare a gestiunii incheiat cu SC Mitrofan SRL. Taxa de
salubizare este de 35 lei /an/gospodarie pentru persoanele fizice si 350 lei/an pentru persoanele juridice
cu punct de lucru in comuna si care desfasoara activitati economice .
Prezentul raport reprezintă aplicarea principiilor autonomiei locale şi demonstrează dreptul şi capacitatea
efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale, consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca
autoritate executivă, de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe
care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
01 martie 2017
Întocmit:
Administrator public,
Luiza-Maria MITROFAN

