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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 

nr.85 din 19.05.2020 
privind  convocarea  Consiliului  Local  în  şedinţă  ordinară,   

care  va  avea  loc  pe  data  de 27 mai 2020 
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 
 

              Având la bază: 
- Art.133 alin.1 şi art.134 alin.1 lit.a,alin.2,alin.3 lit.a 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. (1) Se  convoacă  Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele  Sucevei, jud. Suceava 
în  şedinţă ordinară, care  va  avea  loc  pe  data  de 27 mai 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 extraordinară a 
Consiliului Local care a avut loc pe data 30 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; 
2. Proiect de hotărâre nr.2538/06.04.2020 privind reorganizarea comisiei de validare a 

Consiliului Local al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava- proiect transmis Comisiilor 
reunite de specialitate, în vederea emiterii  avizului consultativ. 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
3.Proiect de hotărâre nr.1361/19.02.2020 privind  aprobarea decontării cheltuielilor cu 

efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna decembrie 2019 și luna ianuarie 2020-
proiect transmis 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, în vederea 
emiterii  avizului consultativ. 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
4. Proiect de hotărâre nr.2043/09.03.2020 privind  aprobarea decontării cheltuielilor 

cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna februarie 2020-proiect transmis Comisiei 
de specialitate nr.1 pentru  programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-
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financiare,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,amenajarea 
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, în vederea emiterii  avizului consultativ. 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
5.Proiect de hotărâre nr.1365/19.02.2020 privind decontarea, din bugetul local, a 

burselor de ajutor social pentru elevii bursieri ai  Scolii Gimnaziale” Ion Aflorei” Izvoarele 
Sucevei, pentru luna Ianuarie 2020-proiect transmis 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, în vederea emiterii  avizului consultativ. 
                                              Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

6.Proiect de hotărâre nr.642/28.01.2020 privind aprobarea anulării creanțelor fiscale 
mai mici de 40 lei, aflate în sold la data  de 31.12.2019, datorate de persoanele fizice-proiect 
transmis 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, în vederea 
emiterii  avizului consultativ. 

        Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
7.Proiect de hotărâre nr.1374/19.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de 

cheltuieli privind consumul lunar de carburanți, pentru autovehiculele Comunei Izvoarele 
Sucevei-proiect transmis 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, în 
vederea emiterii  avizului consultativ. 

        Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
8.Proiect de hotărâre nr.1543/25.02.2020 privind  aprobarea propunerii pentru 

evaluarea parțială a performanțelor profesionale individuale ale secretarului interimar al 
comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, d-na Mechno Cristina pentru perioada 
01.01.2019-10.09.2019-proiect transmis Comisiei de specialitate nr.3 pentru  administrație 
publică locală, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, gospodărie comunală, 
apărarea ordinii și liniștii publice, în vederea emiterii  avizului consultativ. 

          Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
9.Proiect de hotărâre nr.1986/06.03.2020 privind  aprobarea propunerii pentru 

evaluarea parțială a performanțelor profesionale individuale ale secretarului interimar al 
comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, d-na Cătălina JURAVLE, pentru perioada 
11.09.2019-31.12.2019-proiect transmis Comisiei de specialitate nr.3 pentru  administrație 
publică locală, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, gospodărie comunală, 
apărarea ordinii și liniștii publice, în vederea emiterii  avizului consultativ. 

          Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
10.Proiect de hotărâre nr.1528/25.02.2020 pentru aprobarea planului privind 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare  situaţiilor de urgenţă, pentru 
anul 2020-proiect transmis 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, în 
vederea emiterii  avizului consultativ. 

          Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
11.Proiect de hotărâre nr.1533/25.02.2020 privind neasumarea responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-
2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-
2018 și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 
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educative, la nivel județean și/sau local- proiect transmis Comisie de specialitate nr.2 pentru 
activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, 
în vederea emiterii  avizului consultativ. 

          Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
12.Proiect de hotărâre nr.2420/25.03.2020 privind revizuirea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local Izvoarele Sucevei, județul Suceava-proiect 
transmis Comisiei de specialitate nr.3 pentru  administrație publică locală, muncă și protecție 
socială, juridică și de disciplină, gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice, în 
vederea emiterii  avizului consultativ. 

          Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
13.Proiect de hotărâre nr.2039/09.03.2020 privind modificarea statului de functii al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava-proiect 
transmis Comisiei de specialitate nr.3 pentru  administrație publică locală, muncă și protecție 
socială, juridică și de disciplină, gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice, în 
vederea emiterii  avizului consultativ. 

          Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
14.Proiect de hotărâre nr.2838/15.04.2020 privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.I/2020-proiect 
transmis 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, în vederea 
emiterii  avizului consultativ. 

    Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
15.Proiect de hotărâre nr.1538/25.02.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru  

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava-proiect transmis 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, în vederea emiterii  avizului consultativ. 

    Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
    Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
 16. Raport anual nr.1527/25.02.2020 privind starea economică, socială și de mediu a 

Comunei Izvoarele Sucevei, în anul 2019; 
  Prezintă: Mihail MECHNO – primar; 
 17. Raport nr.1526/25.02.2020 privind situația gestionării patrimoniului din domeniul 

public și privat al Comunei Izvoarele Sucevei, pe anul 2019; 
  Prezintă: Mihail MECHNO – primar; 

             (2) Secretarul general al UAT Izvoarele Sucevei pune la dispoziţia consilierilor locali 
materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, cu menţiunea de a formula şi a depune 
amendamente asupra proiectului de hotărâre. 

    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/

