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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 12 noiembrie 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 

convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.156/09.11.2020 emisă de domnul primar al comunei, 
Mechno Mihail. 

D-na secretar general precizează următoarele: având în vedere perioada decretată de stare de 
urgență, 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 11 consilieri locali,10 prezenți și un absent pe 
motiv de boală, Habur Ioan. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire referatului de suplimentare a ordinii de zi 
cu nr.6509/11.11.2020, fiind votată cu majoritate simplă „pentru” de către cei 10 consilieri locali 
prezenți. 

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  noiembrie-
decembrie2020-ianuarie 2021, al cărui initiator este d-nul primar Mihail MECHNO, deoarece în cadrul 
ședinței din data de 10.11.2020 a fost ales d-nul Habur Ioan, care se află internat la spital și nu poate 
participa la ședință, iar în vederea conducerii ședinței de consiliu, precum și a semnării hotărârilor 
consiliului local,este necesară alegerea altui președinte propunere votată ”pentru” cu majoritate 
simplă, prin vot deschis, de către toţi cei 10 consilieri prezenţi.  

            Domnul consilier Zinici Alexandru îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea 
perioadă,pe d-nul consilier Vovciuc Beniamin. 
 Domnul consilier Mechno Marian îl propune pe domnul Zinici Alexandru-Emanuel ca 
președinte de ședință. 
 Se supune la vot propunerea pentru Vovciuc Beniamin, propunere votată cu majoritate simplă 
„pentru” prin vot deschis, de către 3 dintre consilieri prezenţi, respectiv: Moțco Gabriela, Zaieț 
Grigorie și Zinici Alexandru, și 7 abțineri, propunerea fiind respinsă. 
 Se supune la vot propunerea pentru Zinici Alexandru-Emanuel, propunere votată cu majoritate 
simplă „pentru” prin vot deschis, de către 7 dintre consilieri prezenţi, și 3 abțineri,respectiv: Moțco 
Gabriela, Zaieț Grigorie și Zinici Alexandru, propunerea fiind adoptată. 

Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.38/12.11.2020 privind alegerea președintelui 
de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  
NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2020-IANUARIE 2021,a fost adoptată, prin vot deschis, de 7 dintre 
consilieri locali în funcție și prezenţi. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina,îl informează pe d-nul consilier Zinci Alexandru-
Emanuel, 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. 

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 Zinci Alexandru-Emanuel, preşedinte de şedinţă, preia lucrările şedinţei şi îl 
invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte proiectul ordinii de zi: 
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1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local 
care a avut loc pe data 10 noiembrie 2020,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT; 
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  NOIEMBRIE-
DECEMBRIE 2020-IANUARIE 2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
3. PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6149 din 20.10.2020 privind  validarea Dispoziției primarului 

nr.128/09.09.2020 privind  aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

4. PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6153 din 20.10.2020 privind  validarea Dispoziției primarului 
nr.144/06.10.2020 privind  aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru 
anul 2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
5. PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6157 din 20.10.2020 privind  validarea Dispoziției primarului 

nr.145/19.10.2020 privind  aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru 
trimestrul IV al anului 2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
 6. PROIECT  de  HOTĂRÂRE nr.6195 din 21.10.2020 privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar; 
 7. PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6161 din 20.10.2020 privind  prelungirea duratei Contractului de 
lucrări nr. 4045/108/14.08.2019 și suplimentarea valorii acestuia, având ca obiect ”Modernizare 
Grădinița cu Program Normal  Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava” 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
 8. PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6028 din 14.10.2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-
economici, actualizați în urma achizițiilor  referitoare la cheltuielile de capital, privind dotările 
necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINITA CU 
PROGRAM NORMAL BOBEICA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata  prin 
Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc;  

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
 9. PROIECT  de  HOTĂRÂRE nr.6317 din 30.10.2020 
 privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local de 
venituri şi cheltuieli al UAT  Izvoarele Sucevei, pe anul 2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
 10. PROIECT  de  HOTĂRÂRE nr.6314 din 30.10.2020 privind aprobarea achiziţionării unei 
autoutilitare, până la 3,5 tone, necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor selective și 
municipale; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
 11. PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6494 din 11.11.2020 privind reorganizarea Comisiei de 
specialitate nr.1 pentru  programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-
financiare,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului și turism și a Comisiei de specialitate nr.2 pentru activități social-
culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport. 

Iniţiator: Vovciuc Beniamin-Petrică – consilier local;    
 
          12. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

13.Diverse. 
                Supun la vot proiectul ordinii de zi: 
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      Cine este pentru? 
      Cine este  împotrivă ? 
       Cine se abţine ? 

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, împotrivă   __-__ şi _3__ s-au abţinut, 
respectiv: Vovciuc Beniamin, Moțco Gabriela și Zinici Alexandru. 

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. 

Trecem la primul punct al ordinii de zi „ Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat 
în şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 10 noiembrie 2020,cf. prevederilor 
art.138 alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
                 Supun la vot: 

 Cine este pentru? 
 Cine este  împotrivă ? 
 Cine se abţine? 
            Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au 
abţinut,procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 10.11.2020, fiind aprobat fără a fi contestat 
conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact opiniile exprimate în şedinţa anterioară. 

Punctul 2 al ordinii de zi a fost adoptat,  se trece la punctul 3 al ordinii de zi „ PROIECT de 
HOTĂRÂRE nr.6149 din 20.10.2020 privind  validarea Dispoziției primarului nr.128/09.09.2020 
privind  aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar. 

D-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno 
Mihail, primar, să  prezinte: 
        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa la proiect. 
       D-na Gramada Ancuta, contabil, prezintă raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre 
nr.6149/.2020. 
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre 
nr.6149/.2020, cu 3 voturi ”pentru” și 2 abțineri. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: domnul consilier Vovciuc Beniamin Petrică 
precizează că este nevoie de mult mai mult timp pentru analiza proiectelor în vederea avizării 
proiectelor. 
            Supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului 
nr.128/09.09.2020 privind  aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol 
bugetar. 

 Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, împotrivă   __-__ şi _3__ s-au abţinut, 
Moțco Gabriela, Vovciuc Beniamin-Petrică și Zinici Alexandru-Emanuel. 
        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.39 privind validarea Dispoziției primarului 
nr.128/09.09.2020 privind  aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol 
bugetar,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către 7 consilieri locali în funcție 
și prezenți. 
 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi „ PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6153 din 20.10.2020 privind 
validarea Dispoziției primarului nr.144/06.10.2020 privind  aprobarea suplimentării bugetului 
local de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020. 
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D-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno 
Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa la proiect. 
       D-na Gramada Ancuta, contabil, prezintă raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre 
nr.6153/2020. 
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre 
nr.6153/2020, cu 3 voturi ”pentru” și 2 abțineri. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: domnul primar dă explicații referitoare la anexă 
dispoziției, unde și cum s-au distribuit banii, astfel: pentru drumul Cununa, Buc, Bobeica-șlefuit, 
ptr.drumul Aluniș se va interveni la primăvară; ptr.drumul Plosci se va interveni din nou și se va face 
rost și de un compactor. 
            Supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului 
nr.144/06.10.2020 privind  aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru 
anul 2020. 

 Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, împotrivă   __-__ şi _3__ s-au abţinut, 
Moțco Gabriela, Vovciuc Beniamin-Petrică și Zinici Alexandru-Emanuel, deoarece nu sunt de acord cu 
banii distribuiți în acest fel. 
        Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.40 privind validarea Dispoziției primarului 
nr.144/06.10.2020 privind  aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru 
anul 2020,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către 7 consilieri locali în 
funcție și prezenți. 
 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi „ PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6157 din 20.10.2020 privind 
validarea Dispoziției primarului nr.145/19.10.2020 privind  aprobarea suplimentării bugetului 
local de venituri și cheltuieli, pentru trimestrul IV al anului 2020. 

D-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno 
Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa la proiect. 
       D-na Gramada Ancuta, contabil, prezintă raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre 
nr.6157/2020. 
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre 
nr.6157/2020, cu 5 voturi ”pentru”. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului 
nr.145/19.10.2020 privind  aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru 
trimestrul IV al anului 2020. 

 Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut.               
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.41 privind validarea Dispoziției primarului 
nr.145/19.10.2020 privind  aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru 
trimestrul IV al anului 2020,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către 10 
consilieri locali în funcție și prezenți. 
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Se trece la punctul 6 al ordinii de zi PROIECT  de  HOTĂRÂRE nr.6195 din 21.10.2020 privind 
aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru 
trim.III/2020. 

D-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno 
Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa la proiect. 
       D-na Gramada Ancuta, contabil, prezintă raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre 
nr.6195/2020. 
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre 
nr.6195/2020, cu 5 voturi ”pentru”. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 
local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2020. 

Cine este pentru? 
 Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut.               
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.42  privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2020,a fost adoptată, 
prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către 10 consilieri locali în funcție și prezenți. 
 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6161 din 20.10.2020 privind  
prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 4045/108/14.08.2019 și suplimentarea valorii 
acestuia, având ca obiect ”Modernizare Grădinița cu Program Normal  Izvoarele Sucevei, comuna 
Izvoarele Sucevei, județul Suceava”. 

D-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno 
Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa la proiect. 
       D-na Char V, consilier achiziții publice, prezintă raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre 
nr.6161/2020. 
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre 
nr.6161/2020, cu 5 voturi ”pentru”. 
 D-na consilier Char V prezintă referatul nr.6402/05.11.2020 privind motivarea încheierii 
actului adițional înainte de adoptarea hotărârii. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: domnul primar precizează de ce s-a prelungit 
durata și suplimentat valoare, deoarece s-a luat hotărârea de a se moderniza și etajul, lucrări care au 
constat în: înlocuire dușumele, tâmplărie, zugrăveli, s-a modernizat cancelaria, între timp a explodat 
un cazan de la centrală, iar altul s-a defectat și s-a alocat suma de 5000 lei; s-a întocmit un deviz 
pentru definitivare și a rezultat suma de 1 miliard lei, 700 milioane s-au plătit și a rămas diferența de 
29,000 mii lei. D-ra consilier Moțco Gabriela a întrebat dacă acești bani s-au alocat în cadrul unui 
proiect? Domnul primar a precizat că s-au alocat pentru grădiniță, dar s-a propus și pentru partea de 
jos a școlii și apoi, partea de sus, in acest sens invită toți consilierii locali să le prezinte lucrarea; s-a 
prelungit până la 31.03.2021, dar speră ca într-o lună să termine. Domnul consilier Vovciuc B 
precizează că ar fi bine să se termine, ptr.că este mult praf și e mai greu pentru copii, acum e mai bine 
cât școala e on-line.  

Supun la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 
4045/108/14.08.2019 și suplimentarea valorii acestuia, având ca obiect ”Modernizare Grădinița cu 
Program Normal  Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”. 

Cine este pentru? 
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 Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut.               
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.43  privind  prelungirea duratei Contractului de 
lucrări nr. 4045/108/14.08.2019 și suplimentarea valorii acestuia, având ca obiect ”Modernizare 
Grădinița cu Program Normal  Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”,a fost 
adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către 10 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6028 din 14.10.2020 privind 

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, actualizați în urma achizițiilor  referitoare la cheltuielile 
de capital, privind dotările necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE ȘCOALA 
PRIMARĂ ȘI GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL BOBEICA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL 
SUCEAVA” finantata  prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea 
satului romanesc. 

D-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno 
Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa la proiect. 
       D-na Char V, consilier achiziții publice, prezintă raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre 
nr.6028/2020. 
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre 
nr.6028/2020, cu 5 voturi ”pentru”. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: domnul primar precizează necesitatea adoptării: 
s-au achiziționat următoarele: 10 scaune, 1 masă birou, 2 mese sală profesori, un dulap cu vitrină, un 
dulap ptr.arhivă, un cuier, un frigider, 3 stingătoare. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, actualizați 
în urma achizițiilor  referitoare la cheltuielile de capital, privind dotările necesare realizării 
obiectivului de investiție „MODERNIZARE ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL 
BOBEICA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata  prin Programul national de 
dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc. 

Cine este pentru? 
 Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut.               
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.44  privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-
economici, actualizați în urma achizițiilor  referitoare la cheltuielile de capital, privind dotările 
necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINITA CU 
PROGRAM NORMAL BOBEICA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata  prin 
Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc”,a fost 
adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către 10 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi PROIECT  de  HOTĂRÂRE nr.6317 din 30.10.2020 

 privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local de 
venituri şi cheltuieli al UAT  Izvoarele Sucevei, pe anul 2020. 

D-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno 
Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa la proiect. 
       D-na Gramadă A, contabil, prezintă raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre 
nr.6317/2020. 
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       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre 
nr.6317/2020, cu 5 voturi ”pentru”. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă 
bugetară aferent bugetului local de venituri şi cheltuieli al UAT  Izvoarele Sucevei, pe anul 2020; 

     Cine este pentru? 
 Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut.     
           Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.45  
 privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local de 
venituri şi cheltuieli al UAT  Izvoarele Sucevei, pe anul 2020,a fost adoptată, prin vot deschis, cu 
majoritate absolută, de către 10 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi PROIECT  de  HOTĂRÂRE nr.6314 din 30.10.2020 privind 

aprobarea achiziţionării unei autoutilitare, până la 3,5 tone, necesare pentru colectarea și transportul 
deșeurilor selective și municipale. 

D-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno 
Mihail, primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 
       D-nul Mechno Gh, referent urbanism, prezintă raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre 
nr.6314/2020. 
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre 
nr.6314/2020, cu 5 voturi ”pentru”. 

Discuții pe marginea proiectului: domnul consilier Vovciuc B întreabă dacă există un deviz? 
Domnul primar răspunde că nu, deoarece mai întâi trebuie aprobată achiziția.D-ra Moțco G întreabă 
dacă în ziua când se colectează deșeurile se duc direct la Marginea? D-nul primar: nu. De asemenea, 
atrage atenția viceprimarului să respecte programul de colectare a deșeurilor. Domnul consilier 
Mehno Vprecizează ca la Calela este foarte mult gunoi aruncat, iar în alte localități există spații 
îngrădite cu plasă și oamenii respectă selecția deșeurilor, iar până ce nu vor fi amendați, oamenii nu se 
vor disciplina. Domnul primar precizează că referitor la locuri de depozitae, acestea nu există, oamenii 
ar trbuie să respecte programul de colectare, iar dacă nu mai au saci, să pună și în saci de rafie; în 
vederea selectării și colectării deșeurilor, solicită implicare din partea tuturor consilierilor, fiecare pe 
sectoare și cu respectarea programului acordând mare atenție deșeurilor selective. Domnul consilier 
Vovciuc B precizează să nu se mai dea foc la gunoaiele din preajma primăriei. Domnul primar 
precizează că focul a fost pus intenționat. Domnul consilier Buceac I. precizează că la Cununa sunt 
deșeuri lângă drum și ar fi bine de avertizat oamenii să nu mai aducă și de distribuit pliante. Domnul 
primar atrage atenția d-lui viceprimar despre acest aspect. Domnul Buceac I mai precizează că la 
intrarea în cătunul Buc sunt aduși saci cu gunoaie. Domnul consilier Mehno V precizează că este zona 
dumnealui (n.r. Buceac I) și să răspundă. Domnul consilier Vovciuc B. precizează că, în spațiile închise 
ar fi bune pubelele, să nu rămână mizeria de jos, deoarece, de la DSP s-a precizat că nu este bine să fie 
depozitate direct pe pământ, și trebuie o organizare foarte bună în acest sens. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare, până la 3,5 
tone, necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor selective și municipale 

     Cine este pentru? 
 Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut.     
           Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.46  
privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare, până la 3,5 tone, necesare pentru colectarea și 
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transportul deșeurilor selective și municipale,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, 
de către 10 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6494 din 11.11.2020 privind 

reorganizarea Comisiei de specialitate nr.1 pentru  programe de dezvoltare economico-socială, 
activități economico-financiare,administrarea domeniului public și privat al comunei, 
agricultură,amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și a Comisiei de 
specialitate nr.2 pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, 
tineret și sport. 

D-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Vovciuc B, 
consilier local, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 
       D-na secretar general prezintă raportul de specialitate  la proiectul de hotărâre nr.6494/2020. 
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre 
nr.6494/2020. 

           Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.47  
privind reorganizarea Comisiei de specialitate nr.1 pentru  programe de dezvoltare economico-socială, 
activități economico-financiare,administrarea domeniului public și privat al comunei, 
agricultură,amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și a Comisiei de 
specialitate nr.2 pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, 
tineret și sport,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către 10 consilieri locali în 
funcție și prezenți. 
 

D-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, preşedinte de  ședință precizează că a fost  epuizată 
ordinea de zi aprobată, declară închise lucrările şedinţei și mulțumește tuturor pentru participare. 

 
 

     Președinte de ședință      Secretarul general al UAT, 
 
          Alexandru-Emanuel ZINCI                                                       Cătălina JURAVLE 


