
Registru pentru evidența hotărârilor  Consiliului local Preutești adoptate în anul 2020 

 

Nr. de  
înregistrare 

Data adoptării Conținutul pe scurt al  hotărârii 

1. 29.01.2020 Hotărâre privind aprobarea utulizării în cursul anului 2020 a excedentului anul al bugetului local rezultat 
la încheierea exercițiului bugetar al anului 201 

2. 29.01.2020 Hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidență și trecerea într-o evidență separată a debitorilor aflați 
în stare de insolvabilitate 

3. 29.01.2020 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniu privat și acordul înscrierii în cartea funciară a 
dreptului de proprietate a unor terenuri în favoarea Comunei Preutești 

4. 29.01.2020 Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al 
comunei Preutești, județul Suceava 

5. 29.01.2020 Hotărâre privind atribuirea unui teren în folosință gratuită pentru construcție locuință conform Legii 
nr.15/2003  

6. 29.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Introducerea suprafeței de 1.465 mp în 
intravilanul satului Arghira, comuna Preutești,  județul Suceava” 

7. 29.01.2020 Hotărâre privind aprobarea creșterii valorii eligibile a proiectului ,, Lucrări de reabilitare și modernizare 
centru multifuncțional comuna Preutești, județul Suceava” 

8. 29.01.2020 Hotărâre privind aprobarea valorii totale actualizate a proiectului ,, Reabilitare, modernizare și dotare 
așezământ cultural sat Basarabi, comuna Preutești, judeșul Suceava 

9. 29.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizate în anul 
2020 de beneficiarii Legii 416/2001 

10. 31.01.2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a estimărilor pentru 
anii 2021, 2022, 2023  

11. 24.02.2020 Hotărâre privind însușirea Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 
12. 24.02.2020 Hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 

2019 în comuna Preutești, judeţul Suceava   
13. 24.02.2020 Hotărâre privind modificarea organigramei si statului de funcţii pentru Primăria  comunei Preuteşti 
14. 24.02.2020 Hotărâre privind validarea Dispoziției primarului comunei Preutești nr.616 din 23 decembrie 2019  

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Preutești 



15. 24.02.2020 Hotărâre privind validarea Dispoziției primarului comunei Preutești nr.1 din 6 ianuarie 2020  privind 
acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 din execedentul bugetului local 
aferent anului 2019 

16. 24.02.2020 Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul efectiv, lunar, respectiv anual de 
carburanţi pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea proprie  a unităţii administrativ teritoriale 
comuna Preutești pentru anul 2020 

17. 24.02.2020 Hotărâre privind demararea procedurilor de cumpărare a terenului în suprafața de 9.180 mp și a 
construcțiilor amplasate pe acesta din satul Preutești, comuna Preutești, județul Suceava  

18. 24.02.2020 Hotărâre Hotărâre privind aprobarea Registrului Agricol în format scris și electronic pentru perioada 
2020-2024 

19. 24.02.2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
20. 24.02.2020 Hotărâre privind aprobarea decontarii navetei  personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna 

ianuarie 2020   
21. 6.04.2020 Hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli  al Comunei  Preuteşti pe anul 

2020 
22. 16.04.2020 Hotărâre privind îndreptarea erorii și schimbarea denumirii proiectului „REFACERE SI 

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 9, KM 4+207 - 6+387, KM 8+612 - 10+574 AFECTAT DE 
INUNDATIILE DIN ANUL 2010 IN COMUNA PREUTESTI, JUDETUL SUCEAVA” în  
„REFACERE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 9, KM 8+612+10+574(DL2) și drumuri de 
interes local DL1, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL 12, DL13 afectate de 
inundațiile din anul 2010, în comuna Preutești, județul Suceava” 

23. 16.04.2020 Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.13/21.02.2019 privind aprobarea salariilor de bază 
aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie" utilizate în aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Preutești, județul  Suceava  și a îndemnizației consilierilor locali începând cu data 
de 1 .01.2019 

24. 7.05.2020 Hotărâre privind stabilirea nivelului cotei pierderilor de apa admise în rețeaua de distribuție  a Comunei 
Preutești 

25. 7.05.2020 Hotărâre privind aprobarea întocmirii documentațiilor tehnico-economice și realizarea lucrărilor pentru 
extinderea retelelor de apă și canalizare în satele Preutești, Basarabi, Arghira și Huși din comuna 
Preutești, județul Suceava    

26. 7.05.2020 Hotărâre privind validarea Dispoziției primarului comunei Preutești nr.180 din 5 mai 2020  privind  
rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Preutești aferent anului 2020 



27. 7.05.2020 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Preutești nr.87 din 12 octombrie 
2018 

28. 22.05.2020 Hotărâre privind  aprobarea prelungiririi Scrisorii de garanție de  restituire a avansului  din grant aferent 
proiectului”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA PREUTEȘTI, 
JUDEȚUL SUCEAVA” 

29. 22.05.2020 Hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării  scrisorii de garanție din partea 
FNGCIMM SA-IFN  în vederea obținerii avansului necesar implementării proiectului de investiții 
intitulat: „Achiziție utilaj pentru comuna Preutești, județul Suceava” și finanțat prin Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale, conform Contractului de finanțare nr. 
C1920074X204413507420/02.04.2020   

30. 22.05.2020 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Preutești pentru anul 2019 
31. 22.05.2020 Hotărâre privind aprobarea participării comunei Preutești la Programul privind sprijinirea eficienței 

energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public  - 
32. 22.05.2020 Hotărâre privind  însuşirea şi aprobarea documentaţiei de alipire a unor  parcele de teren situate în 

intravilanul satului Preutești 
33. 22.05.2020 Hotărâre privind aprobarea și însușirea documentației de dezlipire a imobilului  teren înscris în CF 

33409 aparținând domeniului privat al comunei Preutești 
34. 22.05.2020 Hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii in cartea funciara a 

dreptului de proprietate  a unui teren  în favoarea Comunei Preuteşti 
35. 22.05.2020 Hotărâre privind  completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei 

Preutești, judeţul Suceava  
36. 22.05.2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
37. 27.05.2020 Hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei  Preuteşti pe anul 

2020 
38. 15.06.2020 Hotărâre privind aprobarea prelungiririi Scrisorii de garanție de  restituire a avansului  din grant aferent 

proiectului „DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT PREUTEȘTI, COMUNA PREUTEȘTI, 
JUDEȚUL SUCEAVA” 

39. 15.06.2020 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Preutești nr.74/2019 privind întocmire PUZ 
pentru introducere în intravilan și parcelare în vederea construirii de locuințe 

40. 15.06.2020 Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și  
contractelor/acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 



41. 15.06.2020 Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care va fi recoltat din pădurea proprietate 
privată a comunei Preutești și stabilirea modului de valorificare 

42. 8.07.2020 Hotărâre privind    aprobarea indicatorilor tehnico-economini ai proiectului ,, Eficientizarea și 
modernizarea iluminatului public, comuna Preutești, județul Suceava “- 

43. 8.07.2020 Hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: ,, Extindere 
rețele de iluminat public stradal în satul Leucușești- zona Spre Antilești,  comuna Preutești, județul 
Suceava “ 

44. 8.07.2020 Hotărâre privind  completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei 
Preutești, judeţul Suceava 

45. 8.07.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației  Planul Urbanistic Zonal pentru introducere intravilan și 
parcelare în vederea construirii  de locuințe- imobilul teren cu nr. cadastral 33353 înscris în CF 33353 –
UAT Preutești situat în extravilanul comunei Preutești, județul Suceava 

46. 8.07.2020 Hotărâre privind  aprobarea întocmirii rapoartelor de evaluare în vederea vânzării cu drept de 
preempțiune a unor terenuri 

47. 8.07.2020 Hotărâre privind  aprobarea întocmirii raportului  de evaluare în vederea vânzării prin licitație publică a 
unui teren 

48. 8.07.2020 Hotărâre privind  atribuirea unor terenuri în folosință gratuită pentru construcție locuință, conform Legii 
nr. 15 din 2003 

49. 8.07.2020 Hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei  Preuteşti pe anul 
2020 

50. 8.07.2020 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale de tehnoredactare din Hotărârea Consiliului Local Preutești 
nr.22 din 16 aprilie 2020 

51. 8.07.2020 Hotărâre privind aprobarea decontarii navetei  personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna 
februarie 2020   

52. 24.07.2020 Hotărâre rectificativă privind îndreptarea erorii materiale din  Hotărârea Consiliului Local Preutești 
nr.50 din  8 iulie 2020 

53. 19.08.2020 Hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei  Preuteşti pe anul 
2020 

54. 19.08.2020 Hotărâre privind aprobarea și însușirea documentației de dezlipire a imobilului  teren înscris în CF 
33353 aparținând domeniului privat al comunei Preutești 

55. 19.08.2020 Hotărâre  privind  aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia ,, Adormirea Maicii Domnului” 
Mănăstioara    



56. 19.08.2020 Hotărâre privind aprobarea  unui sprijin financiar pentru Parohia ,, Sfânta Treime ” Preuteșt 
57. 19.08.2020 Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia ,, Sfântul Andrei” Basarabi 
58. 19.08.2020 Hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru Primăria  comunei Preuteşti 
59. 19.08.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării  cu drept de preemţiune a terenului având nr. cadastral 32681 

proprietate privată a comunei Preutești 
60. 19.08.2020 Hotărâre privind aprobarea vânzării  cu drept de preemţiune a terenului având nr. cadastral 31549 

proprietate privată a comunei Preutești 
61. 3.09.2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 
62. 3.09.2020 Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Preutești 
63. 3.09.2020 Hotărâre privind  atribuirea unor terenuri în folosință gratuită pentru construcție locuință, 

conform Legii nr. 15 din 2003 
64. 3.09.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Preutești pentru anul 2020 
65. 3.09.2020 Hotărâre privind  aprobarea  decontării  navetei  personalului didactic şi didactic auxiliar pentru lunile 

iunie și iulie 2020 
66. 18.09.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Preutești pentru anul 2020 
67. 18.09.2020 Hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Școala  Gimnazială 

Preutești -  Lucrări construcții-compartimentări PVC și strat suport pardoseli ” 
68. 29.10.2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al Comunei Preuteşti pe o perioadă 

de 3 luni 
69. 29.10.2020 Hotărâre privind  privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor 
70. 29.10.2020 Hotărâre privind  constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
71. 29.10.2020 Hotărâre privind  privind alegerea viceprimarului comunei Preutești, județul Suceava 
72. 17.11.2020 Hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei  Preuteşti pe anul 

2020 
73. 17.11.2020 Hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului de investiții „Dotarea Căminului Cultural din sat 

Preutești, în comuna Preutesti, județul Suceava” 
74. 17.11.2020 Hotărâre privind stabilirea normativului propriu pentru consumul efectiv, lunar, respectiv anual de 

carburanţi pentru Buldoexcavotorul multifuncțional marca JCB tip 4CX14HFWM  aflat în dotarea 
proprie  a unităţii administrativ teritoriale comuna Preutești  pentru anul 2020 

75. 17.11.2020 Hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Vadu Moldovei şi 
Comuna Preutești în vederea elaborării şi implementării proiectului “CONSTRUIREA REŢELEI 
INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE VADU MOLDOVEI ȘI 



PREUTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” 
76. 17.11.2020 Hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți  în Consiliul de administratie și a unui reprezentant  în 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnazială Preutești 
77. 17.11.2020 Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui soft  InfoPay – servicii de plată electronică a impozitelor  

și taxelor locale conform O.G. nr.24/2002 
78. 17.11.2020 Hotărâre privind aprobarea  întocmirii Strategiei de Dezvoltare Locală durabilă a comunei Preutești 
79. 17.11.2020 Hotărâre privind aprobarea  întocmirii documentației cadastrale pentru un număr de 80 segmente de 

drumuri comunale din comuna Preutești 
80. 8.12.2020 Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

comunei Preuteşti, judeţul Suceava  în anul şcolar 2021-2022 
81. 8.12.2020 Hotărâre privind aprobarea prelungiririi Scrisorii de garanție de  restituire a avansului  din grant aferent 

proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL, SAT 
BASARABI, COMUNA PREUTEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”   

82. 8.12.2020 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 
83. 8.12.2020 Hotărâre privind  completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei 

Preutești, judeţul Suceava 
84. 8.12.2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al Comunei Preuteşti 

pe o perioadă de 3 luni 
85. 8.12.2020 Hotărâre privind  aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei  Preuteşti pe anul 

2020 
86. 8.12.2020 Hotărâre privind  aprobarea  decontării  navetei  personalului didactic şi didactic auxiliar pentru lunile 

septembrie, octombrie  și noiembrie 2020 
87. 14.12.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CONSTRUIREA REȚELEI INTELIGENTE DE 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE VADU MOLDOVEI ȘI PREUTEȘTI, 
JUDEȚUL SUCEAVA” 

88. 14.12.2020 Hotărâre privind aprobarea Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 
89. 22.12.2020 Hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

”REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII DIN COMUNA 
PREUTEȘTI, JUDEŢUL SUCEAVA” 

 
 


