ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 26 noiembrie 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă convocată în scris, pe baza
Dispoziţiei nr. 121/2019, emisă de domnul primar al comunei, Mechno Mihail.
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, 9 prezenţi,absent nemotivat Habur Ioan și Zaieț Grigorie.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, precizează ca,cf.prevederilor art.135 din OUG nr.57/2019, este necesară
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele
Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2019 - IANUARIE 2020, al cărui initiator este d-nul
primar Mihail MECHNO, deoarece, prin HCL nr.53/2019 a fost ales d-nul consilier Habur Ioan, dar în urma convocării acesta a
precizat că nu se află în localitate la data ședinței, și este necesară adoptarea unei alte hotărâri privind alegerea președintelui
de ședință, dat fiind caracterul urgent, în vederea semnării hotărârilor consiliului local, propunere votată „pentru” prin vot
deschis, de către toţi cei 9 consilieri prezenţi.
Domnul consilier Buceac Ioan îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea perioadă,pe d-nul consilier
Borciuc Vasile, propunere votată „pentru” prin vot deschis, de către toţi cei 9 consilieri prezenţi.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.55 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al
comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2019 - IANUARIE 2020,a fost
adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenţi.
De asemenea, Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, precizează necesitatea suplimentării ordinii de zi, al cărui
inițiator este d-nul primar, Mihail Mechno, având la bază referatul nr.5605/25.11.2019, cu următoarele proiecte de hotărâre:
-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați în urma achizițiilor privind cheltuielile de capital
necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI,
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare locala,
Subprogramul Modernizarea satului romanesc;
- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform OUG nr.114/2018, privind cheltuielile de
capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare locala,
Subprogramul Modernizarea satului romanesc.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina,îl informează pe d-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte de şedinţă, că
şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările
D-nul Borciuc Vasile 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 6 noiembrie 2019,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 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul
Suceava pentru perioada NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2019 - IANUARIE 2020;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și
funcționare, pentru trim.III/2019;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în art.1 din Hotărârea Consiliului Local
nr.45/02.09.2019;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local de
venituri şi cheltuieli al UAT Izvoarele Sucevei, pe anul 2019;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
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6.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna
octombrie 2019;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli,pentru anul 2019 ;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați în urma achizițiilor privind
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL
IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul national de
dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform OUG nr.114/2018,
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENIPOHONIȘ-BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul national de
dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc ;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
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 6 nov. 2019,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 06.11.2019 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 privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2019 IANUARIE 2020, proiect adoptat prin HCL nr.55/26.11.2019.
În continuare, trecem la punctul 3 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2019.
D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre şi anexa;
D-nul consilier, Zinici Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2019.
D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
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Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.56 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru
secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2019,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în
funcție și prezenţi.
În continuare, trecem la punctul 4 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în
art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.45/02.09.2019.
D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre;
D-nul consilier, Zinici Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale
strecurată în art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.45/02.09.2019.
D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii
materiale strecurată în art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.45/02.09.2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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.57 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în art.1 din Hotărârea
Consiliului Local nr.45/02.09.2019,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenţi.
În continuare, trecem la punctul 5 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului
de rezervă bugetară aferent bugetului local de venituri şi cheltuieli al UAT Izvoarele Sucevei, pe anul 2019.
D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexele.
D-nul consilier, Zinici Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii şi
utilizării fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local de venituri şi cheltuieli al UAT Izvoarele Sucevei, pe anul 2019.
D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii şi
utilizării fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local de venituri şi cheltuieli al UAT Izvoarele Sucevei, pe anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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.58 privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară
aferent bugetului local de venituri şi cheltuieli al UAT Izvoarele Sucevei, pe anul 2019,a fost adoptată, prin vot deschis, de
către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenţi.
În continuare, trecem la punctul 6 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu
efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2019.
D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-nul consilier, Zinici Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2019.
D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
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Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.59 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei
cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2019,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și
prezenţi.
În continuare, trecem la punctul 7 al ordinii de zi ” ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2019.
D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-nul consilier, Zinici Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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.60 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2019,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenţi.
În continuare, trecem la punctul 8 al ordinii de zi ” ”Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, actualizați în urma achizițiilor privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție
„MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI,
JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc.
D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-nul consilier, Zinici Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, actualizați în urma achizițiilor privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție
„MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI,
JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc.
D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, actualizați în urma achizițiilor privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție
„MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI,
JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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.61 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați în urma
achizițiilor privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE GRĂDINITA CU
PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata prin
Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc,a fost adoptată, prin vot deschis, de
către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenţi.
În continuare, trecem la punctul 9 al ordinii de zi ” ”Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, actualizați conform OUG nr.114/2018, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție
„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL
SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc.
D-nul consilier Borciuc Vasile, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
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- proiectul de hotărâre.
D-nul consilier, Zinici Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, actualizați conform OUG nr.114/2018, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de
investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL
SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc.
D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, actualizați conform OUG nr.114/2018, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de
investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL
SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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.62 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform
OUG nr.114/2018, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM
COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata prin
Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc,a fost adoptată, prin vot deschis, de
către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenţi.
Se trece la discuții:
D-nul consilier Borciuc Vasile precizează că este necesar a lua măsuri la terenul de sport, deoarece scaunele sunt
distruse, iar porțile nu sunt închise. D-nul primar a precizat că se va discuta cu d-na director.
D-nul consilier Voloșiniuc Laurentie precizează să se discute cu reprezentanții E.ON, deoarece se igienizează arborii
deasupra firelor si lasă crengile împrăștiate, se rup gardurile si nu este corect.D-nul primar precizează că este binevenotă
propunerea și va discuta.
D-nul primar se referă la:
-referitor la ridicarea deșeurilor, au venit în zonă mașinile de la salubritate, s-au ridicat, cheltuielile sunt foarte mari,
din încasările la buget s-a acoperit 46%, diferența din buget.
- școala Bobeica este realizată în proporție de 80%, mai sunt necesare interioarele, forarea de apă, se va solicita a
doua tranșă.
- s-a început construirea unei grădinițe noi la Izv.Sucevei, cf.proiectului prezentat, se va trece la acoperiș și interioare.
- școala Izv Sucevei a solicitat sume pentru dotare cu calculatoare, dar au primit, și li s-au dat bani doar pentru pomul
de crăciun și naveta cadrelor.
- la scoala Brodina, s-au terminat grupurile sanitare, se vor instala sanitarele.
- drumul danileni, este pregătit tronsonul , la primăvară se reiau lucrările.
- se vs depune proiect pentru amenajare teren sport la scoala Brodina, prin Gal, daca va fi posibil.
- muțumește consilierilor pentru implicarea la alegerile prezidențiale.
- pentru următoarea ședință, vor fi invitati: directorul Școlii, seful postului de poliție, dr.uman Fudulache Călin,
dr.veterinar Mărguță Ștefan, sef cămin cultural.
D-nul consilier Borciuc Vasile preşedinte de ședință precizează că a fost epuizată ordinea de zi aprobată, declară
închise lucrările şedinţei și mulțumește tuturor pentru participare.

Președinte de ședință

Secretarul general al UAT,

Vasile BORCIUC

Cătălina JURAVLE

5

