ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 10 noiembrie 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.152/04.11.2020 emisă de domnul primar al comunei,
Mechno Mihail.
D-na secretar general precizează următoarele: având în vedere perioada decretată de stare de
alertă, precum și de distanțare socială, convocarea Consiliului Local s-a realizat telefonic.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, face apelul nominal al consilierilor şi informează că
la şedinţa de consiliu au fost convocaţi un număr de 9 consilieri locali validați, precum și cei doi
consilieri supleanți, respectiv: Borciuc Eufrozina din partea PNL și Zaieț Grigorie din partea PSD.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire Ordinului Prefectului județul Suceava
nr.848/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local
al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire circularei Instituției Prefectului
nr.21420/10/2020, înregistrată la primărie cu nr.6336/02.11.2020 referitoare la prevederile OUG
nr.190/2020 precum și faptul că alegerea viceprimarului să se facă după validarea tuturor mandatelor
și depunerea jurământului, de către toți consilierii locali. Din acest motiv, s-a amânat ședința de
consiliu programată pentru data de 03.11.2020, la care se prezintă referatul nr.6364/03.11.2020.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire Încheierii civile a Judecătoriei Câmpulung
Moldovenesc nr.787/06.11.2020 având ca obiect ”validare mandat consilier supleant”, în dosar
nr.1893/206/2020.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, invită consilierii supleanți validați să depună
jurământul, cf.prevederilor legale, după următoarea formulă: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării
şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
comunei IZVOARELE SUCEVEI. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Se prezintă d-na consilier Borciuc Eufrozina, din partea PNL să depună jurământul, după care se
prezintă domnul consilier Zaieț Grigorie, din partea PSD să depună jurământul.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, precizează ca,cf.prevederilor art.135 din OUG
nr.57/2019, este necesară adoptarea proiectului privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada noiembriedecembrie2020-ianuarie 2021, al cărui initiator este d-nul primar Mihail MECHNO, în vederea
conducerii ședinței de consiliu, precum și a semnării hotărârilor consiliului local, propunere votată
„pentru” prin vot deschis, de către toţi cei 11 consilieri prezenţi. De asemenea, secretarul general dă
citire art.123 din Codul administrativ, precum și art.9-10 din Regulamentul consiliului local privind
alegerea și atribuțiile președintelui de ședință.
Domnul consilier Drebitca Aurel îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea
perioadă,pe d-nul consilier Habur Ioan, propunere votată „pentru” prin vot deschis, de către toţi cei
11 consilieri prezenţi.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.35 privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada NOIEMBRIEDECEMBRIE 2020-IANUARIE 2021,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 11 consilieri locali în
funcție și prezenţi.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina,îl informează pe d-nul consilier Habur Ioan,
preşedinte de şedinţă, că şedinţa este legal constituită, sunt îndeplinite prevederile art.138 alin.8 din
OUG nr.57/2019, şi ședința îşi poate desfăşura lucrările.
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Dată fiind situația privind pandemia virusului COVID-19 și măsurile luate la nivel național și
local, se impune distanțarea între persoane și purtarea măstilor. Exercitarea votului se va realiza prin
ridicarea de mâini.
D- nul consilier Habur Ioan, preşedinte de şedinţă, preia lucrările şedinţei şi îl invită pe domnul
Mechno Mihail, primar, să prezinte proiectul ordinii de zi:
1.Depunerea jurământului de către consilierii supleanți validați, respectiv: d-na Borciuc
Eufrozina și d-nul Zaieț Grigorie.
2. Proiect de hotărâre nr.6256/28.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada NOIEMBRIEDECEMBRIE 2020-IANUARIE 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3.Proiect de hotărâre nr.6259/28.10.2020 privind constituirea Comisiilor de specialitate, pe
principalele domenii de activitate.
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4.Proiect de hotărâre nr.6262/28.10.2020 privind alegerea viceprimarului Consiliului Local
IZVOARELE SUCEVEI;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
5. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
6.Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine ?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă __-__ şi _-__ s-au abţinut.
Având în vedere că s-a întrunit cvorum-ul prevăzut la art. 137 alin.(1) din OUG nr.57/2019
privind codul administrativ ordinea de zi este aprobată.
D-na secretar general aduce la cunoştinţa consilierilor prevedererile art.228 din OUG
nr.57/2019 referitoare la incompatibilităţi.
Punctele 1 și 2 au fost epuizate, se trece la punctul 3 al ordinii de zi „ Proiect de hotărâre
nr.6259/28.10.2020 privind constituirea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de
activitate.Secretarul general dă citire art.124-126 din Codul administrativ, precum și art.13-17 din
Regulamentul consiliului local privind alegerea și atribuțiile comisiilor de specialitate, precum și
desemnarea președintelui și secretarului pentru fiecare comisie în parte.
D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail,
primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre, cu propunerile pentru comisii, astfel: pentru comisia nr.1: Buceac IoanPNL, Drebitca Aurel-PSD, Mechno Marian-PNL, Zinici Alexandru-PSD, Moțco Gabriela-USR; pentru
comisia nr.2-Borciuc Eufrozina-PNL, Habur Ioan-PSD, Vovciuc Beniamin-USR, pentru comisia nr.3Macoviciuc Eudochia-PNL, Zaieț Grigorie-PSD, Mehno Vasile-UUR. Pentru desemnarea propunerilor,
s-a luat în calcul algoritmul prevăzut în art.14 alin.4 din regulament. Domnul consilierVovciuc B.
propune sa se facă rocada între el și Motco Gabriela. Domnul primar nu este de accord. În acest caz,
președintele de ședință supune la vot propunerea consilierului Vovciuc Beniamin, propunere votată
”pentru” doar de 3 consilieri, respectiv: Vovciuc Beniamin, Moțco Gabriela și Zinici AlexandruEmanuel, iar un număr de 8 consilieri, s-au abținut, fiind contabilizate la voturile ”impotrivă”. Având
în vedere rezultatul votului, comisiile rămân în componența propusă.
D-na secretar general atrage atenția consilierilor desemnați în comisiile respective sa aleagă un
președinte și un secretar pentru fiecare comisie in parte.
Se începe cu comisia nr.1-domnul Buceac I îl propune ca președinte pe domnul consilier
Mechno Marian, iar d-ra Moțco G. îl propune pe domnul Zinici A. Se supune la vot propunerea pentru
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Mechno Marian-3 voturi ale mebrilor comisiei ”pentru” și 2 abțineri. Se supune la vot propunerea
pentru Zinici A.-2 voturi ”pentru” și 3 abțineri. Dat fiind rezultatul votului, președinte al comisiei de
specialitate nr.1 este domnul consilier Mechno Marian. De asemenea, d-ra Moțco G. propune ca
secretar al comisie pe domnul Zinici A, iar Mechno Marian o propune pe d-ra Moțco G. Se supune la
vot propunerea pentru Zinici A-3 voturi ”pentru”, 2 abțineri, se supune la vot propunerea pentru
Moțco G-1 vot ”pentru”, 4 abțineri. Dat fiind rezultatul votului, secretar la comisiei de specialitate
nr.1 este ales domnul consilier Zinici Alexandru-Emanuel.
Se trece la comisia nr.2- domnul Habur I îl propune ca președinte pe domnul consilier Vovciuc
Beniamin. Se supune la vot propunerea pentru Vovciuc B.-3 voturi ale membrilor comisiei ”pentru”
Dat fiind rezultatul votului, președinte al comisiei de specialitate nr.2 este domnul consilier Vovciuc
Beniamin-Petrică. De asemenea, Habur I. propune ca secretar al comisie pe d-na Borciuc E. Se supune
la vot propunerea pentru Borciuc E. -3 voturi ”pentru”. Dat fiind rezultatul votului, secretar la
comisiei de specialitate nr.2 este ales doamna consilier Borciuc Eufrozina.
Se trece la comisia nr.3- domnul Zaieț G. o propune ca președinte pe doamna consilier
Macoviciciuc Eudochia. Se supune la vot propunerea pentru Macoviciuc Eudochia-3 voturi ale
membrilor comisiei ”pentru” Dat fiind rezultatul votului, președinte al comisiei de specialitate nr.2
este doamna consilier Macoviciuc Eudochia. De asemenea, Zaieț G. propune ca secretar al comisiei pe
d-nul Mehno Vasile. Se supune la vot propunerea pentru Mehno V. -3 voturi ”pentru”. Dat fiind
rezultatul votului, secretar la comisiei de specialitate nr.2 este ales domnul consilier Mehno V.
Supun la vot proiectul de hotărâre nr.6259/28.10.2020 privind constituirea Comisiilor de
specialitate, pe principalele domenii de activitate.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă __-__ şi _1__ s-a abţinutVovciuc Beniamin Petrică.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.36 privind constituirea Comisiilor de
specialitate, pe principalele domenii de activitate, a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate
simplă, de către cei 11 consilieri locali în funcție și prezenţi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6262/28.10.2020 privind alegerea
viceprimarului Consiliului Local IZVOARELE SUCEVEI. Secretarul general dă citire art.152-153 și art.139
alin.6-10 din Codul administrativ, precum și art.11 și art.28 alin.8-12 din Regulamentul consiliului local privind
alegerea și atribuțiile viceprimarului, precum și modalitatea de vot.

Se trece la propuneri:
a) D-na consilier Borciuc E. îl propune pe domnul consilier Mechno Marian.
b) D-nul consilier Habur I. îl propune pe domnul consilier Vovciuc Beniamin.
c) Domnul consilier Mehno Vasile îl propune pe domnul consilier Buceac Ioan.
d) Donul consilier Buceac Ioan îl propune pe domnul consilier Mehno Vasile.
Secretarul general face următoarele precizări: dat fiind numărul mare de propuneri se va
redacta un buletin de vot cu cei patru candidați la funcția de viceprimar, iar ordinea pe buletin va fi
data de ordinea propunerilor, respectiv:la poziția nr.1-Mechno Marian, la poziția nr.2-Vovciuc
Beniamin, la poziția nr.3-Buceac Ioan, la poziția nr.4-Mehno Vasile. Cf.legii, va fi ales viceprimar
candidatul care întrunește majoritatea absolută de voturi.
Secretarul general propune să se ia o pauză de 15 minute în vederea redactării buletinelor de
vot, propunere acceptată de toți cei 11 consilieri locali.
Se reiau lucrările ședinței după pauza de 15 minute.
Secretarul general prezintă 12 buletine de vot, din care un buletin de vot cu mențiunea
”anulat”, care este fără echivoc iar structura acestuia este acceptată de toți consilierii prezenți. De
asemenea, sunt puse la dispoziția consilierilor cabinele de vot precum și urna, care a fost verificată în
prealabil, în vedere introducerii buletinelor de vot. Se trece la procesul de votare al viceprimarului,
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toți consilierii primind câte un buletin de vot, după care votează în cabinele puse la dispoziție și
introducerea buletinului în urnă.
După ce au votat toti cei 11 consilieri, secretarul general procedează la deschiderea urnei și
începerea numărării voturilor. În urma numărării au rezultat următoarele: domnul consilier Mechno
Marian a obținut un număr de 6 voturi ”da”, domnul consilier Vovciuc Beniamin Petrică a obținut un
număr de 3 voturi ”da”, domnul consilier Buceac Ioan a obținut un vot ”da”, iar domnul consilier
Mehno vasile a obținut un vot ”da”. Având în vedere rezultatul, este ales viceprimar al Consiliului
Local al comunei Izvoarele Sucevei domnul consilier Mechno Marian.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.37 privind alegerea viceprimarului Consiliului
Local IZVOARELE SUCEVEI,a fost adoptată, prin vot secreat, cu majoritate absolută, de către cei 11
consilieri locali în funcție și prezenţi.
Se trece la discuții:
D-nul consilier Buceac Ioan ridică din nou problema lipsei semnalului Orange, iar elevii din
Cătunul Cununa ridică problema, deoarece nu se vor pot conecta la lecțiile online. D-nul primar
precizează că a discutat din nou cu reprezentantul firmei, precizând că va rezolva problema.
D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte de ședință precizează că a fost epuizată ordinea de zi
aprobată, declară închise lucrările şedinţei și mulțumește tuturor pentru participare.
Președinte de ședință
Ioan HABUR

Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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