ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 14 decembrie 2020, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local,
şedinţă convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.170/09.12.2020 emisă de domnul primar al
comunei, Mechno Mihail.
D-na secretar general precizează următoarele: având în vedere perioada decretată de stare
de alertă, 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,9 prezenți
și doi consilieri absenti nemotivat: Macoviciuc Eudochia și Mehno Vasile.
Domnul primar dă citire Ordinului Prefectului nr.1001/09.12.2020 privind constiuirea
Comisiei locale de fond funciar, precum și adresa din partea CNI cu nr.31536/10.12.2020
referitoare la reabilitare DC86A.
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:
1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local care a avut loc pe data 12 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.7009/09.12.2020 privind rectificarea bugetului local, de
venituri și cheltuieli, pentru anul 2020;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
4.Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine ?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă __-__ şi _-__ s-au
abţinut.
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 extraordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 12 noiembrie
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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 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă __-__ şi _-__ s-au
abţinut,procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 12.11.2020, fiind aprobat fără a fi
contestat conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact opiniile exprimate în şedinţa
anterioară.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi „ PROIECT de HOTĂRÂRE nr.7009/09.12.2020 privind
rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru 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 Gramada Ancuta, contabil, prezintă raportul de specialitate nr.7011/09.12.2020.
D-nul consilier, Mechno Marian, prezintă avizul favorabil al comisiei nr.7072/11.12.2020
cu 5 voturi ”pentru”.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: domnul consilier Vovciuc Beniamin Petrică
vrea să cunoască în ce stadiu sunt lucrările la PUG-ul Comunei și care este termenul final de
execuție. Domnul primar precizează că PUG ul este întocmit de 2 firme diferite și să se
deplaseze la Suceava să verifice dosarele. D-ra consilier Moțco Gabriela solicit stadiul PUGului. Domnul primar precizează că acesta este întocmit și mai este necesară delimitarea
corectă între intravilan și extravilan.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, de venituri și
cheltuieli, pentru anul 2020.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă __-__ şi _-__ s-au
abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.48 privind rectificarea bugetului
local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate
absolută, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la pct.3 și 4:
Domnul consilier Buceac Ioan precizează că, la intrarea spre cătunul Priciuca este
depozitat lemn pe marginea drumului, iar apa se scurge pe drum. Domnul primar precizează că
este atribuția d-nului viceprimar. Domnul Buceac I solicită antiderapant pe drumul spre
Brodina. Domnul primar precizează în acest sens că s-a încheiat contract cu SC Calcarul pentru
antiderapant.
Doamna secretar general dă citire art.212 din OUG nr.57/2019 referitoare la indemnizația
consilierilor locali, cu repetarea alin.3, respective: ”consilierii locali au dreptul la indemnizația
lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a
comisiei de specialitate, pe lună”. Din textul de lege, rezultă faptul că, acei consilieri care nu
s-au intrunit în ședință de comisie într-o lună, dar participă la ședința de consiliu, nu
beneficiază de indemnizația stabilită.
Domnul primar propune următoarele: 7% pentru ședințele de consiliu și 3% pentru
sedințele de comisie. Toți consilierii prezenți sunt de acord cu aceste procente. Domnul primar
mai precizează: în cazul în care intr-o lună va fi ședință ordinară și extraordinară, se va face
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plata jumătate din procent pentru cea ordinară și jumătate de procent pentru cea
extraordinară.
De asemnea, pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului
general al UAT este neces a se desemna 2 consilieri. Domnul Habur Ioan îl propune pe domnul
consilier Zaieț Grigorie și domnul Vovciuc Beniamin o propune pe d-na consilier Borciuc
Eufrozina, propunere votată ”pentru” de toți consilierii 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
Alexandru-Emanuel ZINCI

Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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