
R E G I S T R U 

pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Moara  

 

 

Nr. 

crt. 

 

Titlul proiectului 

 

Inițiator 

 

Nr. și data înregistrării 

proiectului 

 

78. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli si 

actualizarea listei de investitii a comunei Moara pentru anul 2021. 
Primarul 12393/20.12.2021 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații lunare pentru anul 

2022. 

Primarul 11272/16.11.2021 

76. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Moara pentru o perioadă de trei luni (ianuarie 2022 – martie 2022). 
Primarul 11178/15.11.2021 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes 

local pentru anul 2022 ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social 

din comuna Moara, conform Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Primarul 11177/12.11.2021 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență 

juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocet. 
Primarul 11176/12.11.2021 

73. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 

Moara in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Moara Nica, comuna 

Moara, judetul Suceava. 

Primarul 11175/12.11.2021 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local 

al comunei Moara pentru trimestrul IV al anului 2021. 
Primarul 11146/11.11.2021 

71. Proiect de hotărâre privind necesitatea si oportunitatea realizarii prin 

AGENTIA FONDULUI PENTRU MEDIU (AFM) si din bugetul local al 

comunei Moara a obiectivului de investitii  „Realizare statii de incarcare pentru 

vehicule electrice in comuna Moara, judetul Suceava”. 

Primarul 11114/10.11.2021 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților 

de învățământ preuniversitar de stat din comuna Moara,  județul Suceava pentru 

anul școlar 2022 – 2023. 

Primarul 11116/10.11.2021 



69. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizarea și 

eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Moara, județul 

Suceava”; 

Primarul 11023/08.11.2021 

68. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a 

taxelor speciale, pentru anul 2022. 

Primarul 10444/25.10.2021 

67. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli si 

actualizarea listei de investitii a comunei Moara, pentru anul 2021. 
Primarul 10443/25.10.2021 

66. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Moara, județul Suceava. 
Primarul 10360/21.10.2021 

65. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Moara 

in Comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

functiilor de director si director adjunct din unitatea de invatamant - Scoala Gimnaziala 

“Moara Nică”. 

Primarul 10232/18.10.2021 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 

comunei Moara pentru trimestrul II al anului 2021. 
Primarul 9900/06.10.2021 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării și implementării proiectului, 

a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectului de 

investiție „Modernizare infrastructură de exploatare agricolă în comuna Moara, judeţul 

Suceava”, în sesiunea octombrie 2021 a subMăsurii 4.3 Domeniul de Intervenție 2A - 

Infrastructura de acces agricolă din cadrul F.E.A.D.R. – P.N.D.R. 2014 – 2020. 

Primarul 9899/06.10.2021 

62. Proiect de hotărâre privindaprobarea operatiunii cadastrale de dezlipire a unui 

teren in doua loturi, trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Moara 

a terenului in suprafata de 79 mp rezultat din dezmembrare (LOT 1) si realizarea unui 

Raport de evaluare al acestui lot, in vederea vanzarii. 

Primarul 9855/05.10.2021 

61. Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare si cumpararea unui 

teren situat in intravilanul comunei Moara. 
Primarul 9798/04.10.2021 

60. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizarea și 

eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Moara, județul 

Suceava”; 

Primarul 11023/08.11.2021 

59. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii contractului de lucrari 

„Consolidare teren cu pamant armat in vederea construirii obiectivului de 

investitii „CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOLARA, COMUNA 

MOARA, SAT MOARA NICA, JUDETUL SUCEAVA”, conform  Proiect 

tehnic de executie nr. 120/IUNIE/2020 – Revizia 1 

Primarul 8842/15.09.2021 



58. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii contractului de lucrari aferent 

obiectivului de investitii  „MODERNIZARE SI REABILITARE DC 71 IN 

COMUNA MOARA, JUDETUL SUCEAVA" 

Primarul 8767/13.09.2021 

57. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 38/2020 

privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Comunei Moara. 

Primarul 8766/13.09.2021 

56. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli si 

actualizarea listei de investitii a comunei Moara pentru anul 2021 
Primarul 8424/01.09.2021 

55. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local al comunei 

Moara in vederea achizitionarii unor bunuri, servicii si lucrari si realizarea unor 

obiective de investitii 

Primarul 8367/31.08.2021 

54. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Moara pentru o perioadă de trei luni (octombrie 2021 – decembrie 2021) 
Primarul 8366/31.08.2021 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii prin 

programul Anghel Saligny si din bugetul local al comunei Moara a obiectivului 

de investitii  „Extinderea si modernizarea retelelor de apa si canalizare din 

comuna Moara, judetul Suceava” 

Primarul 8359/30.08.2021 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii cadastrale de dezlipire a 

unui imobil – teren si punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar 

Moara a terenului in suprafata de 2.500 mp rezultat din dezmembrare 

Primarul 8142/24.08.2021 

51. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii mandatului de consilier al 

domnului MAXEMIUNC GHEORGHE-CRISTIAN  si vacantarea unui post 

de consilier in cadrul Consiliului Local al comunei Moara. 

Primarul 8023/18.08.2021 

50. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii mandatului de consilier al 

domnului MIRON NECULAI  si vacantarea unui post de consilier in cadrul 

Consiliului Local al comunei Moara 

Primarul 7978/17.08.2021 

49. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ (Plan Urbanistic Zonal) si 

Regulament local aferent pentru „Construire spatii comerciale si anexe cu 

instalatii aferente, imprejmuire si lucrari de racorduri si bransamente la retelele 

tehnico-edilitare”. 

Primarul 7895/13.08.2021 

48. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei unui imobil-teren la 

domeniul privat al comunei Moara, judetul Suceava. 
Primarul 6760/16.07.2021 



47. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Moara la 

înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan 

Suceava, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentanților 

Comunei Moara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava. 

Primarul 6708/14.07.2021 

46. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local al comunei 

Moara în vederea achiziționării unor servicii și lucrări și realizarea unor 

obiective de investiții. 

Primarul 6354/05.07.2021 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea 

desfașurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 

semestrul I al anului 2019. 

Primarul 6263/02.07.2021 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local 

al comunei Moara pentru trimestrul II al anului 2021. 
Primarul 6239/01.07.2021 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Moara, județul Suceava. 
Primarul 6238/01.07.2021 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere 

la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi 

dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a măsurilor de interes local, 

respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului 

Oficial al Comunei Moara, în format electronic. 

Primarul 5321/04.06.2021 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției  serviciilor de realizare a 

hărtii digitale intravilan prin servicii de cartografiere digitala la nivelul 

comunei Moara în vederea transferării acesteia în sistemul informaţional 

geografic (GIS) şi în registrul de evidență națională a nomenclaturilor stradale 

(R.E.N.N.S.) 

Primarul 5320/04.06.2021 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii 

din bugetul AFM si din bugetul local al comunei Moara a obiectivului de 

investitii  „Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in 

comuna Moara, Judetul Suceava”  

Primarul 5319/04.06.2021 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii de delegare a 

gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera in 

comuna Moara, judetul Suceava 

Primarul 5225/02.06.2021 



38. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Moara pentru o perioadă de trei luni (iulie 2021 – septembrie 2021) 
Primarul 5223/02.06.2021 

37. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizare 

infrastructura de exploatare agricola in comuna Moara, judetul Suceava” – 

initiator primarul comunei 

Primarul 5135/27.05.2021 

36. Proiect de hotărâre privind aducerea la cunostinta CL a Circularei Institutiei 

Prefectului – Judetul Suceava nr. 8448/10/8 din data de 20.05.2021 si a 

masurilor dispuse cu privire la Completarea Monitorului Oficial Local 

Primarul  

35. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației Județene 

pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura  de selecție a 

membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava 

conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 

Primarul 4658/13.05.2021 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității în vederea 

realizării prin C.N.I. și din bugetul local al comunei Moara al obiectivului de 

investiții  „Construire și dotare creșă în sat Frumoasa, nr. 77, comuna Moara, 

județul Suceava” 

Primarul 4421/07.05.2021 

33. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educatiei și 

Cercetării pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației 

pentru demolarea Școlii cu clasele I-IV Frumoasa, comuna Moara, județul 

Suceava 

Primarul 4332/04.05.2021 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității în vederea 

realizării prin C.N.I. și din bugetul local al comunei Moara al obiectivului de 

investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna 

Moara, județul Suceava” - initiator primarul comunei. 

Primarul 4331/04.05.2021 

31. Proiect de hotărâre privind înregistrarea UAT Comuna Moara în Sistemul 

Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor și  înrolarea în 

sistemul Ghiseul.ro servicii de plată electronică a impozitelor şi taxelor 

locale 

Primarul 4330/04.05.2021 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării  Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor pentru anul 2021 al comunei Moara, judetul Suceava 

Primarul 4329/04.05.2021 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

asistență juridică și reprezentare în instanță cu Cabinet de Avocat 

Primarul 3510/08.04.2021 



Dusceac Viorica în Dosarul nr.9977/314/2020, înregistrat la Judecătoria 

Suceava. 

29. Proiect de hotărâre privind scutirea unor persoane fizice și juridice de la 

plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru anul 2021, 

respective scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru unele societăți 

comerciale, conform prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Primarul 3508/08.04.2021 

28. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale cu propunerea de dezlipire și alipire a unor immobile situate 

în sat Moara Nică, comuna Moara. 

Primarul 3374/08.04.2021 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local al comunei Moara pentru trimestrul I al anului 2021. 
Primarul 3371/07.04.2021 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

în vederea executării lucrărilor de asigurare a stabilității 

amplasamentului aferent obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE SALĂ 

DE SPORT ȘCOLARĂ, COMUNA MOARA, SAT MOARA NICĂ, 

JUDEȚ SUCEAVA”. 

Primarul 3327/06.04.2021 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor persoanelor cu care se 

reziliază, respective se încheie contracte de închiriere disponibilie în anul  

2021, aflate în proprietatea private a comunei Moara. 

Primarul 3250/05.04.2021 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții “ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ UȘOARĂ 

PE STR.UNIRII, ROMEO ȘI ION CREANGĂ DIN COMUNA MOARA, 

JUDEȚ SUCEAVA”. 

Primarul 3172/02.04.2021  

23. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 

anul fiscal 2022. 
Primarul 3101/02/04/2021 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Moara 

pentru anul 2021 și a listei de investiții. 

Primarul 3041/31.03.2021 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului specializat 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Moara, a 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia, a Studiului 

de oportunitate și a Caietului de sarcini, prin delegarea de gestiune a 

Primarul 2500/18.03.2021 



serviciului, precum și a contractului de delegare prin concesiune a 

serviciului. 

20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al 

Consiliului Local Moara pentru o perioadă de trei luni (aprilie 2021 – 

iunie 2021). 

Primarul 2299/16.03.2021 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.17/2019 privind inițierea 

procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea private a 

comunei Moara, județ Suceava. 

Primarul 2294/15.03.2021 

18. Proiect de hotărâre privind instituirea/ actualizarea taxelor speciale și 

altor taxe în comuna Moara, județul Suceava. 

Primarul 2555/12.03.2021 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea activităților comerciale pe teritoriul comunei 

Moara, județ Suceava. 

Primarul 2195/11.03.2021 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea 

cardului – legitimație de parcare gratuită pentru persoane cu handicap. 

Primarul 1967/05.03.2021 

15. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local al 

comunei Moara în vederea achiziționării unor bunuri, servicii și lucrări și 

realizarea unor obiective de investiții 

Primarul 1894/04.03.2021 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de 

publicitate media și a serviciilor media autovizuale, prestate de furnizori 

de servicii media și încheierii contractelor pentru spațiu de emisie sau 

furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media, 

pentru anul 2021. 

Primarul 1848/03.03.2021 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.49/2020 privind 

aprobarea inițierii elaborării documentației de urbanism Plan Urbanistic 

Zonal și Regulament Local de urbanism în scopul “ÎNTOCMIRE PUZ 

PENTRU INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A UNEI SUPRAFEȚE 

DE TEREN DIN SAT BULAI, COM.MOARA – ZONA HAGIGADAR, ÎN 

VEDEREA DEMARĂRII UNOR INVESTIȚII DE INTERES PUBLIC ȘI 

CONSTRUIRE DE LOCUINȚE”. 

Primarul 1846/03.03.2021 

12. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Moara, județul Suceava. 
Primarul 2001/08.03.2021 



11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri, 

proprietate publică a UAT Moara către Școala Gimnazială Moara Nică. 

Primarul 1711/01.03.2021 

  10. Proiect de hotarare privind acceptarea de către comuna Moara a ofertei 

de donație a unor imobile aflate în proprietate privată, cu scopul de a fi 

introduse în domeniul public al comunei Moara cu destinatia drum. 

 

Primarul 

891/ 

02.02.2021 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 

indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

„CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL UMAN IN 

LOCALITATEA BULAI, COMUNA MOARA, JUDEŢUL SUCEAVA”. 

 

Primarul 

890/ 

02.02.2021 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 

indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare 

și modernizare rețea stradală afectată de fenomene hidrometeorologice 

periculoase, în comuna Moara, județul Suceava”. 

 

Primarul 

830/ 

01.02.2021 

7. Proiect de hotarare privind actualizarea anexei nr.1 la HCL nr. 74/2019 

privind infiintarea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

comunei Moara. 

 

 

Primarul 

485/ 

21.01.2021 

6. Proiect de hotărâre 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, să voteze 

pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum 

și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare 

a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a 

Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele 

și pe seama comunei Moara, Actele adiționale de modificare și completare 

a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava. 

 

Primarul 

483/ 

21.01.2021 

5. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special 

reprezentantului comunei Moara, 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 

 

Primarul 

392/ 

19.01.2021 



Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Moara, Județul Suceava, 

Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC 

Suceava. 

4. Proiect de hotarare privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL SI 

REGULAMENT LOCAL AFERENT PENTRU „CONSTRUIRE HALA 

DEPOZITARE CU INSTALATII AFERENTE, BAZIN VIDANJABIL, 

IMPREJMUIRE SI LUCRARI DE RACORDURI SI BRANSAMENTE 

LA RETELELE TEHNICO-EDILITARE”. 

 

Primarul 

390/ 

19.01.2021 

3. Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune si casarea unor bunuri 

- mijloace fixe si obiecte de inventar, identificate cu ocazia inventarierii la 

sfarsitul anului 2020. 

 

Primarul 

183/ 

11.01.2021 

2. Proiect de hotarare privind transformarea gradului profesional debutant 

in grad profesional asistent al functiei publice de executie de consilier 

juridic, clasa I din cadrul Compartimentului juridic al aparatului de 

specialitate al primarului. 

 

Primarul 

99/ 

07.01.2021 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local al comunei Moara pentru trimestrul IV al anului 2020. 

Primarul 54/ 

05.01.2021 

 

56. Proiect de hotarare privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL SI 

REGULAMENT LOCAL AFERENT PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE 

CU INSTALATII AFERENTE, ANEXE GOSPODARESTI, GARAJE, 

FOISOARE, BAZINE VIDANJABILE, FANTANI SI IMPREJMUIRI. 

 

 

Primarul 

 

7933/ 

04.12.2020 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Echipamente 

de protecție medicală pentru copiii din comuna Moara” și aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.  

Primarul 7865/ 

02.12.2020 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații lunare pentru anul 

2021. 

Primarul 7488/ 

13.11.2020 

53. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli și 

actualizarea listei de investiții a comunei Moara pentru anul 2020. 

Primarul 7487/ 

13.11.2020 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes 

local pentru anul 2021 ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social 

Primarul 7486/ 

13.11.2020 



din comuna Moara, conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completarile 

ulterioare. 

51. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile în anul 2021 pe raza comunei Moara. 

Primarul 7485/ 

13.11.2020 

50. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local 

Moara în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Moara Nică, comuna 

Moara, județul Suceava. 

Primarul 7484/ 

13.11.2020 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii elaborării documentației de 

urbanism -Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism  în scopul 

„ÎNTOCMIRE PUZ PENTRU INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A UNEI 

SUPRAFEȚE DE TEREN DIN SAT BULAI, COMUNA MOARA – ZONA 

HAGIGADAR ÎN VEDEREA DEMARĂRII UNOR INVESTIȚII DE INTERES 

PUBLIC ȘI CONSTRUIRE DE LOCUINȚE”. 

Primarul 7483/ 

13.11.2020 

48. Proiect de hotărâre privind concesiunea prin licitație a unor imobile aflate în 

domeniul privat al Comunei Moara, a Studiului de oportunitate și a 

Documentației de atribuire aferente. 

Primarul 7351/ 

09.11.2020 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării clădirii dispensar veterinar ce 

face parte din domeniul privat al comunei Moara. 

Primarul 6965/ 

26.10.2020 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității si oportunității în vederea 

realizării prin C.N.I. și din bugetul local al comunei Moara al obiectivului de 

investiții  „Reabilitare și modernizare rețea stradală afectată de fenomene 

hidrometeorologice periculoase, în comuna Moara, județul Suceava”. 

Primarul 6964/ 

26.10.2020 

45. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul privat al statului şi 

în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, judeţul 

Suceava în domeniul privat al UAT comuna Moara, județul Suceava, a bunului 

imobil-teren în suprafață de 2,24 ha. 

Primarul 6961/ 

23.10.2020 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 

comunei Moara pentru trimestrul III al anului 2020. 

Primarul 6958/ 

23.10.2020 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume din bugetul local al comunei 

Moara pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Rețele de 

canalizare și stație de epurare în localitățile Moara Nică și Moara Carp, 

comuna Moara, județul Suceava”. 

Primarul 6956/ 

23.10.2020 



42. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Comunei Moara, Judeţul 

Suceava. 

Primarul 6924/ 

22.10.2020 

41. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Moara. 

Primarul 6923/ 

22.10.2020 

40. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Moara pentru o perioadă de trei luni (octombrie 2020 – decembrie 2020). 

Primarul 6921/ 

22.10.2020 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de  asistență 

juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocat. 

Primarul 6904/ 

21.10.2020 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Moara, începând cu 1 noiembrie 2020. 

Primarul 6903/ 

21.10.2020 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte 

echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna 

Moara, județul Suceava”. 

Primarul 6901/ 

21.10.2020 

36. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local al comunei 

Moara în vederea achiziționării unor bunuri, servicii și lucrări și realizarea unor 

obiective de investiții. 

Primarul 6862/ 

20.10.2020 

35. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și 

actualizarea listei de investiții a comunei Moara pentru anul 2020. 

Primarul 

 

5059 / 

04.08.2020 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesitatii, oportunitatii si a idicatorilor 

tehnico-economici in vederea realizarii din bugetul local al comunei Moara a 3 

obiective de investitii si aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a 

spatiilor de joaca amplasate pe domeniul public al comunei Moara. 

Primarul 5018/ 

03.08.2020 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și a oportunității realizării 

obiectivului de investiții „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale 

în satele Moara Carp, Moara Nică, Bulai, Frumoasa și Liteni din comuna 

Moara, județul Suceava”. 

 

Primarul 

 

4069/ 

24.06.2020 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 

spatiu dintr-un imobil aparținând domeniului privat al comunei Moara, a 

Procedurii privind închirierea, a Caietului de sarcini și a draft-ul Contractului 

Primarul  

4068/ 

24.06.2020 



pentru îinchirierea prin licitație publică a bunurilor aflate în domeniul 

public/privat al comunei Moara, județul Suceava. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici și asigurarea cofinanțării aferente obiectivului de investiții  

„Modernizare drumuri comunale de interes local în comuna Moara prin măsura 

7.2, judeţul Suceava”. 

 

Primarul  

4040/ 

23.06.2020 

30. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui teren aflat în proprietatea 

numiților Croitor Florin, Bejenar Ilie-Iulian și Sandu Dragos-Gheorghe. 

 

Primarul 4003/ 

22.06.2020 

29. Proiect de hotărâre privind scoatearea din funcțiune și casarea unor bunuri - 

mijloace fixe și obiecte de inventar, identificate cu ocazia inventarierii la 

sfârșitul anului 2019. 

 

Primarul 4001/ 

22.06.2020 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 

comunei Moara pentru trimestrul II al anului 2020. 

Primarul 4000/ 

22.06.2020 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor pentru anul 2020 al comunei Moara, județul Suceava. 

 

Primarul 3952/ 

22.06.2020 

26. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a 

impozitului pe teren pentru anul 2020, conform prevederilor art. 456 alin (2) lit. 

k) si d) și art. 464 alin (2) lit. j) și e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Primarul  

3843/ 

17.06.2020 

25. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Moara pentru o perioadă de trei luni (august 2020 – octombrie 2020) . 

Primarul 3842 / 

17.06.2020 

 

24. 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici și a bugetului proiectului “Creșterea eficienței energetice la Școala 

gimnazială Moara Nică, comuna Moara”. 

 

Primarul 

 

3724/ 

11.06.2020 

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Moara pentru anul 2020. 

Primarul 2595/ 

23.04.2020 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Moara, județul Suceava. 

Primarul 2253/ 

22.04.2020 



21. Proiect de hotărâre privind stabilirea tipului de gestiune al serviciului public de 

salubrizare la nivelul comunei Moara, aprobarea Regulamentului serviciului 

public de salubrizare al comunei Moara și aprobarea Caietului de sarcini privind 

desfășurarea serviciului public de salubrizare la nivelul comunei Moara, județul 

Suceava. 

Primarul  

2476/ 

14.04.2020 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 

comunei Moara pentru trimestrul I al anului 2020. 

Primarul 2362/ 

03.04.2020 

19. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Moara, județul Suceava 

 

Primarul 

2311/ 

27.03.2020 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, 

materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență de pe teritoriul 

administrative al comunei Moara pe anul 2020 

 

Primarul 

 

2133/ 

16.03.2020 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității, oportunității și a indicatorilor 

tehnico-economici în vederea realizării din bugetul local al comunei Moara a 2 

obiective de investiții 

 

Primarul 

 

2018/ 

11.03.2020 

16. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului 

Local Moara pentru o perioadă de trei luni (mai 2020 – iulie 2020) 

 

Primarul 

1903/ 

09.03.2020 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a contribuției proprii 

asigurată din bugetul local al comunei Moara pentru proiectul Creșterea 

eficienței energetice la Școala gimnazială Moara Nică, comuna Moara 

 

Primarul 

1754/ 

05.03.2020 

14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri immobile, 

proprietate publică a UAT Comuna Moara către Școala Gimnazială Moara Nică 

 

Primarul 

1752/ 

05.03.2020 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții “ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ UȘOARĂ PE 

STR.IMAȘULUI DIN SATUL MOARA CARP ȘI PE STR.SFINȚII MIHAI 

ȘI GAVRIL DIN SATUL VORNICENII MARI DIN COMUNA MOARA, 

JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

 

 

Primarul 

 

 

1501/ 

28.02.2020 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității de către UAT 

Comuna Moara a organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a 

contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României 

 

 

 

Primarul 

 

 

1188/ 

18.02.2020 



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor persoanelor cu care se reziliază, 

respectiv se încheie contracte de închiriere a pajiștilor disponibile în anul 2020, 

aflate în proprietatea privată a comunei Moara 

 

Primarul 

 

1039/ 

11.02.2020 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Moara pentru 

anul 2020 și a listei de investiții 

 

Primarul 

714/ 

29.01.2020 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de publicitate 

media și a serviciilor media audiovizuale, prestate de furnizori de servicii 

media, și încheierii contractelor pentru spațiu de emisie sau furnizarea de 

programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media, pentru anul 2020. 

 

 

Primarul 

 

10108/ 

24.12.2019 

8. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.87/2019 de aprobare a închirierii 

prin licitație publică a unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Moara, 

județul Suceava 

 

Primarul 

 

585/ 

23.01.2020 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului 

Local Moara pentru o perioadă de trei luni (februarie 2020 – aprilie 2020) 

 

Primarul 

354/ 

16.01.2020 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Moara, județul 

Suceava pentru anul 2019 

 

Primarul 

 

14/ 

16.01.2020 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local al comunei Moara 

 

Primarul 

10056/ 

20.12.2019 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații lunare pentru anul 

2020 

 

 

Primarul 

 

9926/ 

17.12.2019 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de asociere 

nr.463/28.01.2013 între Consiliul Local Moara și Clubul Sportiv Omnia 

Suceava 

 

Primarul 

 

9879/ 

16.12.2019 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și a concesiunii 

prin licitație a unui imobil aflat în domeniul privat al comunei Moara, a 

Documentației de atribuie și stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor 

 

Primarul 

 

9839/ 

13.12.2019 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării către Banca Transilvania 

S.A.Cluj-Napoca-Sucursala Lipscani, a creanței rezultate din executarea 

Contractului de lucrări nr.268/5399/27.06.2019 încheiat între UAT comuna 

Moara, județul Suceava – în calitate de autoritate contractantă și SC ELBI 

ELECTRONIC & LIGHTING SRL – în calitate de executant 

 

 

Primarul 

 

 

9837/ 

13.12.2019 



 


