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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
Nr.4758/17.08.2020         

MINUTA 
Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de  

14.08.2020 
 

Convocarea ședinței a fost făcută de către primarul comunei, prin Dispoziția 
nr.120/07.08.2020. 

Participă 7  din consilierii locali aleși,absent nemotivat Drebitca Aurel,Mehnu 
Leonard-Tiberiu și Zaieț Grigorie. 

Sunt prezenți: Mechno Mihail-primar și Juravle Cătălina-secretarul general al 
UAT. 

Ședința este deschisă de d-nul consilier local Zinici Ioan, președinte de ședință, 
care informează plenul că este întrunit cvorumul astfel încât ședința este legal 
constituită și își poate desfășura lucrările. 

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi: 
 

1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local care a avut loc pe data 1 IULIE 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.4378/15.07.2020 privind alegerea președintelui de 

ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru 
perioada  AUGUST-SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2020 -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;   
3.Proiect de hotărâre nr.3396/19.05.2020.2020 privind completarea Anexei 

la Hotărârea Consiliului Local nr.26/18.04.2019 privind aprobarea Regulamentului 
de salubrizare al Comunei Izvoarele Sucevei, județul 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;   
3.Proiect de hotărâre nr.4374/15.07.2020 privind aprobarea contului de 

execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru 
trim.II/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.4370/15.07.2020 privind prelungirea duratei 

Contractului de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare 
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Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul 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;   
 
5.Proiect de hotărâre nr.4679/12.08.2020 privind  rectificarea bugetului 

local, de venituri și cheltuieli, 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;   
          Se supune la vot ordinea de zi,se votează cu 7 voturi ‘’pentru’’,prin vot deschis.            
 

Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt 
consemnate în procesul verbal al şedinţei de lucru din data de 14.08.2020.       
             Proiectele de hotărâre supuse aprobării au fost adoptate cu majoritatea 
simplă/absolută de voturi de către toţi consilieri prezenţi. 
 
 

 Președinte de ședință,             Secretar general al  UAT, 
 

                Ioan ZINICI                                             Cătălina JURAVLE 
 


