
REGISTRUL DE EVIDENTA 
A HOTARARILOR CONSILIULUI LOCAL 

 AL COMUNEI BRODINA, 
JUDETUL SUCEAVA 

Nr. 
Crt. 

Nr. hotarare Data 
adoptarii 

Continutul pe scurt al HCL 

1. 1 31.01.2020 HCL privind aprobarea numarului de asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap grav 
pentru  anul 2020. 

2. 2 31.01.2020 HCL privind aprobarea Planului de lucrari de 
interes local pentru repartizarea orelor de 
munca ,persoanelor apte de munca beneficiare 
de ajutor social in com.Brodina. 

3. 3 31.01.2020 HCL privind aprobarea demolarii imobilelor 
Scoala cu cls I-VIII Brodina de Jos, Corp II ,si 
Scoala cu cls I-VIII Brodina de Jos, Corp III, 
situate de satul Brodina de Jos ,comuna Brodina, 
judetul Suceava, imobile care apartin 
domeniului public al comunei Brodina ,judetul 
Suceava . 

4. 4 31.01.2020 HCL privind aprobarea duratei contractelor de 
inchiriere pentru suprafetele locative cu 
destinatie de locuinte. 

5. 5 07.02.2020 HCL privind utilizarea excedentului bugetului 
local rezultat din incheierea exercitiului bugetar 
pe anul 2019 ca sursa de finatare a cheltuielilor 
sectiunii de dezvoltare. 

6. 6 07.02.2020 HCL privind aprobarea bugetului local al 
comunei Brodina ,judetul Suceava pentru anul 
2020. 

7. 7 25.03.2020 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta . 
8. 8 25.03.2020 HCL privind alocarea unei sume de bani din 

bugetul local al comunei Brodina pentru Spitalul 
Municipal ,,Sf Doctori Cosma si Damian’’Radauti 
ca urmare a pandemiei de COVID-19. 

9. 9 14.05.2020 HCL privind neasumarea responsabilitatii 
organizarii si derularii procedurilor de atribuire  
a contractelor /acordurilor cadru pentru 
achizitia produselor aferente Programului 
pentru scoli ai Romaniei si a contractelor –cadru 
de prestare a serviciilor pentru derularea 
masurilor educative la nivelul comunei Brodina 
,judetul Suceava. 

10. 10 14.05.2020 HCL privind apartenenta la domeniul privat al 
comunei Brodina ,judetul Suceava a terenului 
identificat conform anexei . 



11. 11 14.05.2020 HCL privind rectificarea bugetului local al 
comunei Brodina ,judetul Suceava pentru anul 
2020. 

12. 12 14.05.2020 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta 
perioada iunie –august 2020. 

13. 13 25.06.2020 HCL privind trecerea din domeniul privat al 
comunei Brodina ,judetul Suceava in domeniul 
public al comunei Brodina ,judetul Suceava a 
unui bun imobil constand din teren in suprafata 
de 100 mp. 

14. 14 25.06.2020 HCL privind completarea Inventarului bunurilor 
care apartin domeniului public  al comunei 
Brodina ,judetul Suceava atestat prin HG nr. 
1357/2001 –Anexa 20,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

15. 15 25.06.2020 HCL privind asigurarea exercitarii activitatii de 
audit public intern in sistem de cooperare. 

16. 16 25.06.2020 HCL privind rectificarea bugetului local al 
comunei Brodina ,judetul Suceava pentru anul 
2020. 

17. 17 30.06.2020 HCL privind rectificarea bugetului local al 
comunei Brodina ,judetul Suceava pe anul 2020. 

18. 18 05.11.2020 HCL prinvind alegerea presedintelui de sedinta  
19. 19 05.11.2020 HCL privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale consiliului local pe principalele 
domenii de activiatate. 

20. 20 11.11.2020 HCL privind alegerea viceprimarului comunei 
Brodina ,judetul Suceava. 

21. 21 11.11.2020 HCL privind rectificarea bugetului local al 
comunei Brodina ,judetul Suceava pe anul 2020. 

22. 22 11.11.2020 HCL privind respingerea proiectului de hotarare 
nr.7363 din 05.11.2020 privind aprobarea 
achizitionarii cadourilor cu ocazia sarbatorilor 
de Craciun in anul 2020 ,pentru copiii de la 
gradinitele si scolile de pe raza comunei Brodina 
,judetul Suceava . 

23. 23 11.11.2020 HCL privind acordarea burselor sociale pe caz de 
boala pentru elevii din invatamantul gimnazial 
din comuna Brodina ,judetul Suceava  in anul 
scolar 2020-2021. 

24. 24 11.11.2020 HCL privind aprobarea demararii procedurilor 
pentru achizitia de echipamente IT mobile tip 
tableta pentru uz scolar si alte echipamente 
dispositive electronice necesare activitatii 
didactice in mediul online si alocarea fondurilor 
necesare sustinerii cheltuielilor neeligibile din 
bugetul local al comunei Brodina. 



25. 
 

25 
 

20.11.2020 
 

HCL privind respingerea proiectului de hotarare 
nr.7676 din 18.11.2020 privind eliberarea din 
functie a viceprimarului comunei Brodina 
judetul Suceava . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


