ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30 aprilie 2020, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr. 81/2020, emisă 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; de
asemenea, din aceleași motive, nu au avut loc ședințe de consiliu ordinare, deoarece, nu dispunem de
echipamente necesare pentru o platformă de videoconferință și nici consilierii locali nu dispun de
telefoane sau echipamente performante pentru o asemenea situație; din acest motiv, toate proiectele
de hotărâre care nu au suferit amânare, au fost aprobate în ședințe extraordinare, urmând ca la
finalizarea perioadei de stare de urgență, cu respectarea distanțării sociale și a echipamentelor de
protecție (măști, mănuși) să se întrunească Consiliul Local în ședință ordinară, în vederea adoptării
tuturor proiectelor de hotărâre inițiate înainte și în timpul acestei perioade.
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, 10 prezenţi, absent nemotivat
Voloșiniuc Laurenti.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina,îl informează pe d-nul consilier Mehnu LeonardTiberiu, 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.
De asemenea, în vederea îndeplinirii cvorumului se impune a fi introdus pe ordinea de zi și
proiectul privind încetarea calității de drept a consilierului local, domnul Voloșiniuc Laurenti, ca
urmare a demisiei acestuia.
D-nul Mehnu Leonard-Tiberiu, 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 19 februarie 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.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local care a avut loc pe data 1 aprilie 2020,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT;
3. Proiect de hotărâre nr.2531/06.04.2020 privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada MAI-IUNIE-IULIE
2020;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4. Proiect de hotărâre nr.1369/19.02.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului
local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru anul 2019;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
1

5. Proiect de hotărâre nr.2953/24.04.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli,pentru anul 2020 ;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
6.Proiect de hotărâre nr.2527/06.04.2020 privind aprobarea implementării proiectului
”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS
126924;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
7.Proiect de hotărâre nr.2957/24.04.2020 privind aprobarea participării Comunei Izvoarele
Sucevei, județul Suceava în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării
inteligente în infrastructura de iluminat public.
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
8.Proiect de hotărâre nr.1982/06.03.2020 privind încetarea de drept a calității de consilier
local, a domnului Laurenti VOLOȘINIUC ;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine ?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, 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.
D-nul primar precizează: au fost introduse aceste proiecte pentru următoarele considerente:
privind alegerea președintelui de ședință, deoarece expiră mandatul celui ales, privind aprobarea
contului de execuție annual, deoarece este necesară rectificarea bugetului, privind rectificarea
bugetară, în vederea aprobării sumei repartizate, privind implementarea proiectului POCU, deoarece
este necesar a se trimite documentația la ministerul muncii și privind acordul privind iluminatul
public, pentru a depune documentația la ministerul mediului, apelor și pădurilor.
Trecem la primul punct al ordinii de zi „Supunerea spre aprobare procesului-verbal încheiat în
şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 19 februarie 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 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă
__-__ şi _-__ s-au
abţinut,procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 19.02.2020, 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 ”Supunerea spre aprobare a procesuluiverbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 1 aprilie 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?
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Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă
__-__ şi _-__ s-au
abţinut,procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 01.04.2020, fiind aprobat fără a fi contestat
conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact opiniile exprimate în şedinţa anterioară.
Trecem la punctul 3 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre nr.2531/06.04.2020 privind alegerea
președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru
perioada MAI-IUNIE-IULIE 2020”
D-nul consilier Mehnu Leonard-Tiberiu, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul
Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-na consilier, Marocico Irina, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre.
D-na Char Vasilena, consilier, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Marocico Irina propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea
perioadă,pe d-na consilier Macoviciuc Eudochia, propunere votată „pentru” prin vot deschis, de către
toţi cei 10 consilieri prezenţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local
al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada MAI-IUNIE-IULIE 2020.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.8 privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada MAI-IUNIE-IULIE
2020,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă, de către cei 10 consilieri locali în funcție
și prezenţi.
Trecem la punctul 4 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.1369/19.02.2020 privind
aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare,
pentru anul 2019”.
D-nul consilier Mehnu Leonard-Tiberiu, 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 al comisiei la proiectul de hotărâre.
D-na Grămadă Ancuța, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului
local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru anul 2019.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.9 privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru anul 2019,a fost adoptată, prin
vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenţi.
Trecem la punctul 5 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.2953/24.04.2020 privind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli,pentru anul 2020”.
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D-nul consilier Mehnu Leonard-Tiberiu, 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 al comisiei la proiectul de hotărâre.
D-na Grămadă Ancuța, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli,pentru anul 2020.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.10 privind rectificarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli,pentru anul 2020,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de
către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenţi.
Trecem la punctul 6 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.2527/06.04.2020 privind
aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea
sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924”.
D-nul consilier Mehnu Leonard-Tiberiu, 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, Buceac Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre.
D-na Marocico Gabriela, consilier, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea
sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.11 privind aprobarea implementării
proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”
cod SMIS 126924,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simlplă, de către cei 10 consilieri
locali în funcție și prezenţi.
Trecem la punctul 7 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre nr.2957/24.04.2020 privind
aprobarea participării Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava în cadrul Programului privind
sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente în infrastructura de iluminat public”.
D-nul consilier Mehnu Leonard-Tiberiu, 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, Habur Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre.
D-na Char Vasilena, consilier, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre.
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Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Izvoarele Sucevei,
județul Suceava în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării
inteligente în infrastructura de iluminat public.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.12 privind aprobarea participării Comunei
Izvoarele Sucevei, județul Suceava în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a
gestionării inteligente în infrastructura de iluminat public,a fost adoptată, prin vot deschis, cu
majoritate simplă, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenţi.
Trecem la punctul 8 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre nr.1982/06.03.2020 privind
încetarea de drept a calității de consilier local, a domnului Laurenti VOLOȘINIUC”.
D-nul consilier Mehnu Leonard-Tiberiu, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno
Mihail, primar, să prezinte:
-referatul constatator;
- proiectul de hotărâre.
D-na secretar, prezintă referatul constatator la proiectul de hotărâre.
D-na consilier, Marocico Irina, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre.
Doamna secretar general, Juravle Cătălina, aduce la cunoștința consilierilor locali procedura de
vot care se va folosi pentru pct. 8 al ordinii de zi, și anume votul secret, cf. prevederilor art.139 alin.(610) din OUG nr.57/2019. S-au prezentat 10 buletine de vot, cu următoarea specificație: *Votați
proiectul de hotărâre nr.1982/06.03.2020 privind încetarea calității de consilier local, a domnului
Voloșiniuc Laurenti?*, iar consilierii trebuie să încercuiască răspunsul dorit, DA sau NU.
S-au distribuit buletinele de vot, în număr de 10, consilierii au votat, având la dispozitie și cabine
de vot.
După procesul de votare s-au numărat buletinele de vot și s-a constatat că există 10 buletine cu
răspunsul DA, drept pentru care se constată aprobat proiectul privind încetarea calității de drept a
calității de consilier local a domnului Voloșiniuc Laurenti.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.13 privind încetarea de drept a calității de
consilier local, a domnului Laurenti VOLOȘINIUC,a fost adoptată, prin vot secret, cu majoritate
simplă, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenţi.
Se trece la discuții:
D-nul consilier Zinici Ioan ridică problema drumului spre Danileni, referitor la începerea
lucrărilor de către firma Autotehnorom.
D-nul primar precizează că a luat legătura cu reprezentanții firmei, dar din cauza stării de
urgență, nu se prezintă la lucru.
D-nul consilier Drebitca Aurel ridică problema numitului Pitiliec Alexandru, care ar trebui sa
stea autoizolat, apoi ridicarea gunoaielor din dreptul magazinului acestuia și a sacilor de la școală.
D-nul viceprimar aduce la cunoștința consilierilor despre colectarea selectivă a deșeurilor, de
popularizat informația tuturor cetățenilor; se va ridica gunoiul existent.
D-nul primar precizează că este necesar a se colecta selectiv pentru a nu fi sancționați;
referitor la Pitiliec, este monitorizat de Poliție, iar daca nu respectă va fi dus în carantină.
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D-nul consilier Buceac Ioan ridică din nou problema lipsei semnalului Orange, iar elevii din
Cătunul Cununa nu se pot conecta la lecțiile online. D-nul primar precizează că va discuta cu
reprezentantul firmei.
D-nul consilier Mehnu Leonard-Tiberiu, preşedinte de ședință precizează că a fost epuizată
ordinea de zi aprobată, declară închise lucrările şedinţei și mulțumește tuturor pentru participare.

Președinte de ședință
Leonard-Tiberiu MEHNU

Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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