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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 

  privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  
 

 Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6260/28.10.2020,prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul secretarului general al UAT Izvoarele Sucevei, înregistrat  sub  nr. 
6261/28.10.2020; 

 Art.13-17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Local, aprobat prin HCL nr.24/27.05.2020; 

 Luând în calcul propunerile consilierilor locali în cadrul ședinței de 
consiliu; 

În temeiul art.5 lit.ee),art.124-126 art.129 alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. În cadrul Consiliului local al comunei IZVOARELE SUCEVEI, județul 
Suceava se  organizează un număr de  3 comisii de specialitate, după cum urmează: 

a) Comisia 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;  

b) Comisia de specialitate nr.2 pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport ; 

c) Comisia de specialitate nr.3 pentru administrație publică locală, muncă și 
protecție socială, juridică și de disciplină, gospodărie comunală, apărarea ordinii și 
liniștii publice; 
 Art.2. Stabileşte un număr de 5 consilieri privind comisia 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 următoarea componenţă: 

 BUCEAC Ioan-PNL; 
 DREBITCA Aurel-PSD; 
 MECHNO Marian-PNL; 
 ZINICI Alexandru-Emanuel-PSD; 
 MOȚCO Gabriela-USR. 
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  Art.3. Stabileşte un număr de 3 consilieri privind comisia pentru activități 
social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, în 
următoarea componenţă: 

 BORCIUC Eufrozina-PNL; 
 HABUR Ioan-PSD; 
 VOVCIUC Beniamin-Petrică-USR. 

 Art.4. Stabileşte un număr de 3 consilieri privind comisia pentru administrație 
publică locală, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, gospodărie comunală, 
apărarea ordinii și liniștii publice, în următoarea componenţă: 

 MACOVICIUC Eudochia-PNL; 
 ZAIEȚ Grigorie-PSD; 
 MEHNO Vasile-UUR.    

Art.2:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios 
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
             Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
UAT Izvoarele Sucevei,în termenul prevăzut de lege,prefectului judeţului Suceava, 
primarului comunei Izvoarele Sucevei şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea 
în Monitorul Oficial Local pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data de 
10.11.2020,cu respectarea prevederilor art.124 alin.(1) și art.139 alin.(1)din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 
10/11 voturi, 1/11 ”împotrivă” din numărul total de 11 consilieri locali in funcţie si 11 

prezenţi la sedinţă 
 
 

 
  Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                        Secretarul general al UAT, 

                    Ioan HABUR              Cătălina JURAVLE  
      
 
Izvoarele Sucevei 
Nr.36 din 10.11.2020 
 
 

 
 


