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Anexă la Dispoziția primarului nr.183/21.12.2020 
Nr.7220/21.12.2020 
 

INVITAȚIE 
 

Stimate dle/dnă consilier local_______________ 
 

În temeiul 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, primarul Comunei Izvoarele Sucevei, 
Mihail MECHNO, vă invită la ședința ordinară a Consiliului Local care va avea loc în 
sala de ședințe a sediului  Primăriei  comunei  Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în 
data de 29 decembrie 2020, la ora 10.oo, cu următorul proiect de ordine de zi: 

 
 

Proiectul ordinii de zi 
a celei de-a 62-a ședință din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local 

 
1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local care a avut loc pe data 14 decembrie 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.6941/07.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

3.Proiect de hotărâre nr.6945/07.12.2020 privind stabilirea indemnizației lunare 
de şedinţă ale consilierilor locali ai  Consiliului Local Izvoarele Sucevei,pentru anul 
2021. 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
4.Proiect de hotărâre nr. 6949/07.12.2020 privind aprobarea planului de acţiune 

pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie 2021 pentru benificiarii Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, , cu modificările și completările ulterioare şi pentru persoanele 
care vor efectua ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
  5. Proiect de hotărâre nr. 6953/07.12.2020 privind  aprobarea decontării 
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru lunile septembrie-octombrie 
2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
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6. Proiect de hotărâre nr. 6956/07.12.2020 privind  decontarea,din bugetul local,a 
burselor de ajutor social pentru elevii bursieri ai  Scolii Gimnaziale” Ion Aflorei” Izvoarele 
Sucevei,pentru lunile februarie-iunie 2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
 

7. Proiect de hotărâre nr.7213/21.12.2020 privind  rectificarea bugetului local, de 
venituri și cheltuieli, pentru anul 2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
 
   8. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
   9.Diverse. 
Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței Consiliului Local. Puteți să 

formulați amendamente la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local înscrise în 
proiectul ordinii de zi și să le transmiteți secretarului general la adresa de poștă 
electronică primariaizsv1@yahoo.com . 

 Cu deplină colegialitate, 
 
 
 

Secretar general al UAT, 
 

Cătălina JURAVLE 


