
 
REGISTRUL 

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Preutești pe anul 2021 

Nr. de 
înregistrare  

Data 
înregistrării  

Funcţia, 
prenumele 
şi numele 

iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 
consiliului local  

Avizele comisiilor 
de specialitate 

sesizate 

Structura/Persoana 
din aparatul de 
specialitate al 

primarului 
responsabilă cu 

elaborarea 
raportului 

compartimentului 
de resort 

Alte 
avize 

necesare 
conform 

legii 

Numărul de 
amendamente  

Data 
dezbaterii în 

şedinţa 
consiliului 

local  

Finalizarea 
procedurii 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
11003 8.01.2021   Vasiliu Ion-

primar   
privind aprobarea utilizării  în 
cursul anului 2021 a 
excedentului anual al bugetului 
local rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar al anului 
2020 

 

Comisia de 
specialitate pentru 

programe de 
dezvoltare 

economico-socială, 
buget, finanţe, 
administrarea 

domeniului public şi 
privat al comunei, 

agricultură, 
gospodărie 

comunală, protecţia 
mediului şi turism  -  

  CBFCAP/Florea 
Vasile 

-   0 26.01.2021   HCL nr.2/2021   



11005 8.01.2021   Vasiliu Ion-
primar    

privind validarea Dispoziției 
primarului comunei Preutești 
nr.4 din 6 ianuarie 2021  privind 
acoperirea definitivă a 
deficitului sectiunii de 
dezvoltare pe anul 2020 din 
execedentul bugetului local  

Comisia de 
specialitate pentru 

programe de 
dezvoltare 

economico-socială, 
buget, finanţe, 
administrarea 

domeniului public şi 
privat al comunei, 

agricultură, 
gospodărie 

comunală, protecţia 
mediului şi turism  -  

   CBFCAP/Florea 
Vasile 

-   0 26.01.2021    HCL nr.1/2021   

11007   
15.01.2021 

  Gheorghe 
Dorin- 

viceprimar 

privind acordarea mandatului 
special reprezentantului 
comunei Preutești, județul 
Suceava, în Adunarea Generală 
a Asociaţiei Judeţene pentru 
Apă şi Canalizare Suceava să 
voteze pentru adoptarea Actelor 
Adiţionale de actualizare, 
modificare şi completare a 
Actului Constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei Judeţene 
pentru Apă şi Canalizare 
Suceava și împuternicirea  
Asociaţiei Judeţene pentru Apă 
şi Canalizare Suceava să 
semneze prin reprezentantul său 
legal, Președintele Asociației, în 
numele și pe seama UAT 
comuna Preutești, Județul 
Suceava, Actul Adițional la 
Actul Constitutiv și Actul 
Adițional la Statutul AJAC 
Suceava   

Comisia de 
specialitate pentru 

programe de 
dezvoltare 

economico-socială, 
buget, finanţe, 
administrarea 

domeniului public şi 
privat al comunei, 

agricultură, 
gospodărie 

comunală, protecţia 
mediului şi turism  -  

  CUATCM/Iliuță 
Veronica 

-          HCL nr. 

6/2021    



11010 16.01.2021 Vasiliu Ion-
primar   

privind modificarea 
organigramei si statului de 
funcţii al  aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Preuteşti  

Comisia de 
specialitate pentru 

administraţia 
publică locală, 
juridică şi de 

disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii 

publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor  

CRUSC/Darabă 
Elena 

-  0  HCL nr.4/2021 

11015 20.01.2021 Vasiliu Ion-
primar   

privind inițierea demersurilor de 
actualizare Planului Urbanistic 
General al comunei Preutești și 
a Regulamentului de urbanism 
pentru Comuna Preutești 

 

Comisia de 
specialitate pentru 

programe de 
dezvoltare 

economico-socială, 
buget, finanţe, 
administrarea 

domeniului public şi 
privat al comunei, 

agricultură, 
gospodărie 

comunală, protecţia 
mediului şi turism  - 

CBFCAP/Florea 
Vasile 

    

11024 20.01.2021 Vasiliu Ion-
primar   

privind aprobarea planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor, 
pentru unitatea administrativ-
teritorială a comunei 

Comisia de 
specialitate pentru 

programe de 
dezvoltare 

economico-socială, 
buget, finanţe, 
administrarea 

domeniului public şi 
privat al comunei, 

agricultură, 
gospodărie 

comunală, protecţia 
mediului şi turism   

SVSU/Dumitru 
Vasile 

- 0   



11026 25.01.2021 Gheorghe 
Dorin-

viceprimar 

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 

 

Comisia de 
specialitate pentru 

programe de 
dezvoltare 

economico-socială, 
buget, finanţe, 
administrarea 

domeniului public şi 
privat al comunei, 

agricultură, 
gospodărie 

comunală, protecţia 
mediului şi turism   

CUATCM/Iliuță 
Veronica 

- 0  HCL nr.7/2021 

11050 29.01.2021 Vasiliu Ion-
primar   

privind  retragerea dreptului de 
folosință gratuită a terenurilor  
pentru construcții locuință, 
conform Legii nr. 15 din 2003 
pentru un număr de 5  persoane 

Comisia de 
specialitate pentru 

programe de 
dezvoltare 

economico-socială, 
buget, finanţe, 
administrarea 

domeniului public şi 
privat al comunei, 

agricultură, 
gospodărie 

comunală, protecţia 
mediului şi turism   

CUATCM/Iliuță 
Veronica 

- 0  HCL 
nr.10/2021 

11052 29.01.2021 Vasiliu Ion-
primar   

privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al aparatului de 
specialitate al Primarului 
comunei  Preuteşti 

 

Comisia de 
specialitate pentru 

administraţia 
publică locală, 
juridică şi de 

disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii 

publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor 

CSCRURP/Darabă 
Elena 

-    



11060 8.02.2021 Vasiliu Ion-
primar   

privind numirea cadrului tehnic 
cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor a  
Comunei Preutești 

 

Comisia de 
specialitate pentru 

administraţia 
publică locală, 
juridică şi de 

disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii 

publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor  

SVSU/Dumitru 
Vasile 

- 0  HCL nr.9/2021 

11062 8.02.2021 Vasiliu Ion-
primar   

privind aprobarea întocmirii 
documentației tehnico -
economice în vederea 
achiziționării unei autoutilitare 

 

Comisia de 
specialitate pentru 

programe de 
dezvoltare 

economico-socială, 
buget, finanţe, 
administrarea 

domeniului public şi 
privat al comunei, 

agricultură, 
gospodărie 

comunală, protecţia 
mediului şi turism  

CBFCAP/Florea 
Vasile 

- 0   

11091 26.02.2021 Vasiliu Ion-
primar   

privind constatarea încetării de 
drept, prin demisie, a 
mandatului domnului consilier 
local  Adăscăliței Ioan  

 

Comisia de 
specialitate pentru 

administraţia 
publică locală, 
juridică şi de 

disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii 

publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor 

Secretar general 
comuna/Iațcu 

Emilia 

- 0   

11098 26.02.2021 Vasiliu Ion-
primar   

privind  atribuirea unui  teren în 
folosință gratuită pentru 
construcție locuință,  

Comisiei de 
specialitate pentru 
învăţământ, sănătate 

CAS/Șchiopoaia 
Elena Iulia 

 0   



conform Legii nr. 15 din 2003 şi familie, muncă şi 
protecţie socială, 
activităţi social-
culturale, culte, 
protecţie copii 

11107 12.03.2021 Vasiliu Ion-
primar 

privind actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiții 
”REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII 
RUTIERE AFECTATE DE 
INUNDAŢII DIN COMUNA 
PREUTEȘTI, JUDEŢUL 
SUCEAVA” 

 

Comisia de 
specialitate pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget, finanţe, 
administrarea 
domeniului public şi 
privat al comunei, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, protecţia 
mediului şi turism  

CBFCAP/Florea 
Vasile 

 0   

11129 18.03.2021 Cerbu 
Silvia -
consilier 
local 

privind alegerea președintelui 
de ședință al Consiliul Local al 
Comunei Preuteşti pe o 
perioadă de 3 luni 

  

 

Comisia de 
specialitate pentru 
administraţia 
publică locală, 
juridică şi de 
disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii 
publice, a 
drepturilor 
cetăţenilor 

Secretar general 
comuna/Iațcu 

Emilia 

 0   

11137 22.03.2021 Vasiliu Ion-
primar 

aprobarea veniturilor și 
cheltuieli pe anul 2021 

Comisia de 
specialitate pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-socială, 
buget, finanţe, 
administrarea 
domeniului public şi 

CBFCAP/Florea 
Vasile 

 0   



privat al comunei, 
agricultură, 
gospodărie 
comunală, protecţia 
mediului şi turism  

          
          
          
          
          
          

 

 

 

 
1 Registrele pe fiecare an se ţin în format electronic. 
2 Se completează cu denumirea comisiei de specialitate sesizată, precum şi cu numărul şi data avizului din partea comisiei de specialitate. 
3 Se completează cu denumirea structurii, aşa cum este aceasta trecută în structura funcţională a unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, sau cu funcţia, 
prenumele şi numele persoanei de specialitate care realizează raportul compartimentului de resort, precum şi numărul şi data înregistrării acestuia. 
4 Se trec emitentul şi numărul şi data înregistrării avizului la emitent. 
5 Se completează cu numărul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local. 
6 În cazul în care iniţiatorul îşi retrage proiectul de hotărâre a consiliului local se face menţiunea "retras". În cazul în care proiectul de hotărâre a consiliului 
local este respins se completează cu menţiunea "respins", iar în cazul adoptării se face menţiunea "adoptat prin Hotărârea nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .".  


