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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 

nr.81 din 27.04.2020 
privind  convocarea  Consiliului  Local  în  şedinţă  extraordinară,   

care  va  avea  loc  pe  data  de 30 aprilie 2020 
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 
 

              Având la bază: 
- Art.133 alin.2 lit.a şi art.134 alin.1 lit.a,alin.2,alin.3 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul prevederilor: 

- Art. 155 alin.1 lit.b,alin.3 lit.b si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
                                                    DISPUN: 
 

                 Art.1. Se  convoacă  Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele  Sucevei, jud. Suceava în  
şedinţă extraordinară, care  va  avea  loc  pe  data  de 30 aprilie 2020-ora 1000 la  sediul  
Primăriei  comunei  Izvoarele Sucevei, cu  următorul  proiect  al  ordinii  de  zi:  
 

1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local care a avut loc pe data 19 februarie 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.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a 

Consiliului Local care a avut loc pe data 1 aprilie 2020,cf. prevederilor art.138 alin.15 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT; 
3. Proiect de hotărâre nr.2531/06.04.2020 privind alegerea președintelui de ședință a 

Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  MAI-IUNIE-
IULIE 2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
4. Proiect de hotărâre nr.1369/19.02.2020 privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru  anul 2019; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

5. Proiect de hotărâre nr.2953/24.04.2020 privind rectificarea bugetului local de 
venituri şi cheltuieli,pentru anul 2020 ; 
                                              Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   



 2 

6.Proiect de hotărâre nr.2527/06.04.2020 privind aprobarea implementării proiectului 
”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod 
SMIS 126924; 
                                              Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

7.Proiect de hotărâre nr.2957/24.04.2020 privind aprobarea participării Comunei 

Izvoarele Sucevei, județul Suceava în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței 

energetice și a gestionării inteligente în infrastructura de iluminat public. 

        Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

    Art.2.Primarul  şi  secretarul general al UAT aduc  la  îndeplinire     prevederile  
prezentei  dispoziţii. 
                 Art.3.Prezenta dispoziţie, ce se poate ataca potrivit Legii contenciosului administrativ  
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se comunică în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului general al UAT, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 
Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe site-ul 
instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
   
 
 
                  Primar,        Contrasemnează  pentru  legalitate 

                       Secretarul general UAT, 
Mihail MECHNO                      Cătălina JURAVLE 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

