ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 1 iulie 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă convocată, în
scris, pe baza Dispoziţiei nr.110/23.06.2020 și modificată data sedintei prin Dispoziția
nr.112/25.06.2020,emise de domnul primar al comunei, Mechno Mihail.
D-na secretar general precizează următoarele: având în vedere perioada decretată de stare de
urgență, 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 10 consilieri, 7 prezenți, absenti nemotivat
Borciuc Vasile, Drebitca Aurel și Zaieț Grigorie.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina,o informează pe d-na consilier Macoviciuc Eudochia,
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, purtarea măstilor și a mănușilor de unică folosință.
Exercitarea votului se va realiza prin ridicarea de mâini.
D-nul primar, Mechno Mihail, inițiatorul proiectului de hotărâre nr.3396/19.05.2020 privind
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.26/18.04.2019 privind aprobarea
Regulamentului de salubrizare al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava solicită scoaterea
acestuia de pe ordinea de zi, pentru a fi adoptat în altă ședință de consiliu.
D- na consilier Macoviciuc Eudochia, preşedinte de şedinţă, supune la vot solicitarea privind
scoaterea proiectului, solicitare votată ”pentru” de către toți cei 7 consilieri prezenți, cu majoritate
simplă, cf. prevederilor art.135 alin.7 din OUG nr.57/2019.
D-na consilier, Char Vasilena, prezintă referatul de suplimentare a ordinii de zi nr.
4120/30.06.2020.
D- na consilier Macoviciuc Eudochia, 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 ordinară a Consiliului Local
care a avut loc pe data 27 mai 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.3987/23.06.2020 privind rectificarea bugetului local, de venituri și
cheltuieli, pentru anul 2020.
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3. PROIECT de HOTĂRÂRE nr.4121 din 30.06.2020 privind aprobarea inceperii investitiei
”Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Izvoarele Sucevei, Judetul Suceava”-.
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine ?
Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, 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.
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D-nul primar precizează: a fost introdus, în regim de urgență, proiectul privind aprobarea
inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Izvoarele Sucevei,
Judetul Suceava”-., deoarece termenul de depunere a proiectului este 13.07.2020 și se merge pe
principiul ”primul venit, primul servit.”
D-na secretar general aduce la cunoştinţa consilierilor următoarele: prin adresa
nr.2563/07.04.2020, cu revenire în data de 09.06.2020 s-a solicitat Filialei Teritoriale a PSD Suceava
confirmarea apartenenței la partid a d-nului Creuco Dumitru, ca urmare a demisiei d-lui Volosiniuc
Laurenti. Prin adresa nr.50/11.06.2020 s-a confirmat apartenența d-lui Creuco Dumitru, poziția 7 pe
listă. S- a discutat telefonic cu d-nul Creuco D. si a precizat că are stabilit domiciliul pe raza UAT
Brodina, la care a trimis și copie CI. Având în vedere prevederile art.204 alin.1 lit.c din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ca urmare a schimbării domiciliului într-o altă unitate
administrativ-teritorială, consilierului local îi încetează de drept calitatea de consilier. Având în
vedere acestea, se va solicita filialei apartenența la partid a următoarei persoane de pe listă, respectiv
Cega Gheoorghe.
Trecem la primul punct al ordinii de zi „ Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat
în şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 27 mai 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 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, împotrivă
__-__ şi _-__ s-au
abţinut,procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.05.2020, fiind aprobat fără a fi contestat
conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact opiniile exprimate în şedinţa anterioară.
În continuare, trecem la punctul 2 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre nr.3987/23.06.2020
privind rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020”.
D-na consilier Macoviciuc Eudochia, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno
Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexa.
D-nul consilier, Habur Ioan, prezintă avizul favorabil nr.4140/01.07.2020 al comisiei la proiectul
de hotărâre.
D-na Grămadă Ancuța, contabil, prezintă raportul de specialitate nr.3989/23.06.2020 la proiectul
de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre nr.3987/23.06.2020 privind rectificarea bugetului local, de
venituri și cheltuieli, pentru anul 2020.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.29 privind rectificarea bugetului local, de
venituri și cheltuieli, pentru anul 2020,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de
către cei 7 consilieri locali în funcție și prezenţi.
Trecem la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.4121 din 30.06.2020 privind
aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna
Izvoarele Sucevei, Judetul Suceava”-.”
D-na consilier Macoviciuc Eudochia, 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.
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D-nul consilier, Habur Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre
nr.4141/01.07.2020.
D-na Gramada Ancuta, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre
nr.4121/30.06.2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inceperii investitiei ”Modernizarea
sistemului de iluminat stradal in Comuna Izvoarele Sucevei, Judetul Suceava”.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru ------, împotrivă_2 (Mehnu Leonard
Tiberiu și Habur Ioan)__şi __5_s-au abţinut (Buceac Ioan, Daneliuc Vasile-Valentin, Macoviciuc
Eudochia, Marocico Irina, Zinici Ioan).
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea inceperii investitiei
”Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Izvoarele Sucevei, Judetul Suceava”.
NU a fost adoptată, fiind RESPINSĂ prin neîndeplinirea cvorumului prevăzut de lege.
Se trece la discuții:
D-nul consilier Buceac Ioan ridică din nou problema lipsei semnalului Orange, iar elevii din
Cătunul Cununa ridică problema, deoarece nu se știe ce se va întampla de la toamnă și nu se vor
putea conecta la lecțiile online. D-nul primar precizează că a discutat din nou cu reprezentantul
firmei, precizând că va rezolva problema. De asemenea, domnul consilier ridică problema drumului
din Cununa, în urma ultimelor ploi, este foarte stricat, două poduri distruse. D-nul primar precizează
că el cunoaște situația, sâmbătă, 27 iunie a fost în teren cu comisia de la situații de urgență,
deoacmdată nu se poate interveni. Se așteaptă un supracontrol de la Guvernul României. D-nul
consilier ridică problema drumului din sat.Brodina,care este nefinalizat, și cetățenii întreabă: ”când
începe, când se face, când se termină?” D-nul primar a precizat că a mai discutat cu reprezentanții
firmei, maai este de asteptat și nu este de preferat să ne judecîm cu ei. D-nul consilier ridică
problema furtului de fier beton care a fost depozitat în curtea școlii din Brodina. D-nul primar a
precizat că sunt probsabil, persoane care se duc si iau direct, fără să întrebe. D-nul consilier
precizează că au fost luate de apă gabioanele din Calela și duse până la biserica. D-nul primar
precizează că am fost defavorizati din cauza ploilor abundente, apa a dus la vale cioate, s-au înfundat
podețe, s-au luat gabioane, viitura a făcut dezastru, necesar de intervenit. D-nul consilier întreabă
dacă au venit măstile de la Guvern pentru cei defavorizati. D-na secretar general precizează că nu
sunt venite, a fost transmisă situația la DSP Suceava și în momentul cand vor apărea, se vor anunța
beneficiarii și se vor distribui. D-nul consilier precizează că oamenii nu sunt de acord cu desființarea
punctelor de colectare a deșeurilor, era mai bine dacă rămâneau și să fi fost despărțite în două, o
parte selectiv, o parte menajer.
D-nul consilier Zinici Ioan se referă la: referitor la drumul danileni, e foarte rău, sunt sistate
lucrările. D-nul primar a răspuns înainte la d-nul consilier Buceac I. D-nul consilier mai întreabă dacă
se vor mai da saci pentru deșeuri. D-nul viceprimar răspunde că doar ptr. Fracția uscată. Referitor la
proiectul privind iluminatul stradal, precizează că sunt sume foarte mari, cheltuieli neeeligibile mari
pentru bugetul nostru și dacă este prinsă toată comuna sau nu. D-nul primar precizează că este
pentru intravilanul comunei, pe aliniamentul drumului județean și în extravilan, în satele
aparținătoare. Proiectul oferă 50.000 lei, iar cheltuielile sunt de 59.000 lei din buget, plus cele
neeligibile.
D-na consilier Marocico Irina precizează că sunt prea puțini saci pentru deșeuri și întreabă
cam pe la ce oră se va veni cu mașina pentru colectare? D-nul viceprimar răspunde că dimineața.
D-na consilier Macoviciuc Eudochia precizează că ar fi util un avizier în sat. Bobeica, in care să
fie afișate tot ce este important și astfel cetățenii să afle. De asemenea, ar fi util o ședință cu oamenii în
care să li se explice clar ceeea ce este de făcut. Propune un acoperiș în stația din Bobeica,în locul de
așteptare a microbuzului pentru copii. D-nul primar precizează ca e ca și ”o temă” ptr dumnealui și se
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va conforma. D-na consilier ridică problema diminuării taxei pentru PFA-uri, daca se mai poate face
anul acesta. D-nul primar precizează că nu, având la bază prevederile Legii nr.227/2015 Codul fiscal,
orice modificare, majorare, reducere de taxă , etc. se face cu intrarea în vigoare în anul următor, pentru
anul fiscal în curs menținându-se valorile adoptate. Art.3 lit e) predictibilitatea impunerii asigură
stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puţin un an, în
care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii
obligatorii.
D-na consilier întreabă dacă se va mări indemnizația de consilier local? D-nul primar
precizează că a întrebat omologii, respectiv: primar Moldova Sulița-5%, Breaza-6%, FunduMoldovei-6%, Cârlibaba-7%, Ulma -6%. Referitor la indemnizații s-a stabilit, cf.hotărârii de consiliu
și discuției avute cu d-na secretar, în sensul că ”rămâne la fel ca și în ceilalți ani”!.
D-na secretar general precizează că nu a venit nicio solicitare de mărire la momentul
adoptării hotărârii și nici a foost întrebată care este maximul indemnizației.
D-nul viceprimar precizează că de ce nu a ântrebat și omologul de la Brodina, care a acordat
10%. Toți consilierii își manifestă nemulțumirea de indemnizația mică, precum și de reținerile făcute.
D-nul consilier Leustean Andrei din cadrul compartimentului de contabilitate precizează:
salariul d-nului primar este compus din salariu de bază și sporul pentru proiecte. Pentru
indemnizația de 5% se calculuează din salariul de bază, fără spor, ceeea ce gresit s-a calculat și a
trebuit ulterior de reținut. Reținerile s-au făcut pe brut, nu pe net, iar în luna mai a fost ultima tranșă
de retineri.
D-nul primar completează cu următoarele: referitor la discuțiile anterioare și cele prezente
constată că nu a făcut nimic, s-au derulat atâtea proiecte și nimic nu se vede. Constată că este
necesară o discuție, un dialog, nu cu țipete și răcnete unii la alții. Intreabă pe d-na Macoviciuc
Eudochia, dacă se vrea ședință cu cetățenii, de ce nu a solicitat? Referitor la filmarea din sat Brodina,
în cazul de urgență cand a fost transportată numita Zaharco A. , au existat cârcotași și acuze
împotriva conducerii. Oare d-nul vceprimar nu face parte si el din conducere? S-a încercat oferirea de
locuri de muncă pentru cetățenii din comună, numitul Hutopilă Vasile din Brodina a obținut proiectul
privind grădiniția de la Brodina, a făcut și podul din Brodina, dar oamenii au comentat, au fost
nemulțumiri și omul cand a lucrat, cand nu. De asemenea, s-a obținut finanțarea pentru cele 14
panouri fotovoltaice. Referitor la hotărâtea privind deșeurile, taxele pentru oameni vor scădea de la
anul în funcție de cantitatea selectivă colectată. De asemenea, s-a întocmit grafic de colecare a
deșeurilor, necesar de respectat, se vor da amenzi. În sat Bobeica, șanțurile sunt comaltate, necesar
de intervenit. Pentru drumul spre Plosci, a discutat cu sefulm de ocol, deoarece este fond de stat,
pentru a interveni la reparații. Proiectul privind Drumul Danileni-Pohonil-Brodina s-a obținut foarte
greu, s-a făcut I tronson, dar s-a dus balastul din cauza apelor; în urma apariției ordonanței privind
creșterea orei de lucru, s-au scumpit toate și riscăm să pierdem proiectul, în acest sens facând
demersuri la toate forurile.
D-na consilier Macoviciuc Eudochia, preşedinte de ședință precizează că a fost epuizată
ordinea de zi aprobată, declară închise lucrările şedinţei și mulțumește tuturor pentru participare.
Președinte de ședință
Eudochia MACOVICIUC

Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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