ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 11 noiembrie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.83/11.11.2021 emisă de domnul primar al comunei,
Mechno Mihail.
Sunt prezenti: Mechno Mihail-primar, Juravle Cătălina-secretarul general și Mechno Marianviceprimar.
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,
absenți nemotivat: Mehno Vasile și Zinici Alexandru.
D-na secretar general precizează că au fost invitate telefonic, la inițiativa primarului,
următoarele persoane:Alexander Crizantema-director școala gimnazială-prezent, dr.Fudulache
Călin-medic de familie-absent, dr.veterinar Mărguță Ștefan-absent și reprezentant poliția românăabsent.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, informează pe d-na consilier Borciuc
Eufrozina, 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.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire referatului nr.6524/11.11.2021
privind necesitareea suplimentării ordinii de zi, cu proiectul nr.6525/11.11.2021 privind rectificarea
bugetului local, de venituri și cheltuieli, a referatului nr.6568/15.11.2021 și nr.6568/18.11.2021
privind necesittaea modificării Anexei nr.II la proiectul nr.6489/10.11.2021 privind stabilirea
structurii organizatorice și a statului de funcții, precum și referatul nr.6630/17.11.2021 privind
suplimentarea Anexei la proiectul nr.6525/11.11.2021 privind rectificarea bugetului local, toate
referatele fiind votate ”pentru” de toți cei 9 consilieri prezenți la ședință.
Având în vedere că este prezentă d-na director Alexander Crizantema, discuțiile se vor axa
pentru început la probleme ridicate, după care se va trece la ședința efectivă. Toți cei 9 consilieri
prezenți de acord.
D-nul primar precizează următoarele:referitor la cadourile pentru pomul de cărciun, s-a alocat
suma de 25 lei/copil. Alexander C: sunt în totral 270 de copii=6750 lei.A solicitat sime pentru
deplasări, delegări. Mechno M: s-a suplimentat cu suma de 1500 lei. Domnul primar: solicită
directorului școlii o recepție la școală și grădiniță, în care să fie prezentate deficiențele la lucrări,
deoarece va avea loc recepția finală, la terminarea lucrărilor și, în plus, se vor primi bani de la
guvern pentru proiectul cu școala.Referitor la bursele elevilor, a fost alocată suma de 90 mii lei,
dar s-a cheltuit mai puțin, să se facă în așa fel încât să se cheltuiască toată suma. Alexander
C.precizează că, referitor la această sumă necheltuită, e din cauza vacanțelor neprevăzute,
deoarece pe perioada vacanțelor nu se acordă burse și în plus, au fost mai puțini elevi față de anul
trecut.D-nul primar solicită să se organizeze din timp cu pomul de iarnă, precum și cu ornarea
clădirii și a tuturor școlilor arondate.Consilier Vovciuc B. propune ca pomul de iarnă pentru copii să
fie frumos și consistent și să se facă mai întâî o simulare cu ce ar conține. Viceprimar Mechno
Marian precizează: copiii au primit tablete cu cartela Vodafone, deoarece ministerul a încheiat
contract la nivel de țară cu acest operator, dar majoritatea copiilor nu beneficiază de semnal, iar
acestea nu pof fi decodate. Dl.primar-nu stie în ce măsură poate fi rezolvată această problemă.
Discuțiile cu d-na director au fost epuizate și dumneaei a părăsit sala, nemaifiind interpelări.
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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- na consilier Borciuc Eufrozina, 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 28 octombrie 2021,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator:Cătălina JURAVLE– secretarul general al UAT;
2. Proiect de hotărâre nr.6129 din 18.10.2021 privind declararea unui bun ca fiind de uz și
interes public local;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3. Proiect de hotărâre nr.6400 din 03.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada DECEMBRIE
2021-IANUARIE-FEBRUARIE 2022;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4. Proiect de hotărâre nr.6404 din 03.11.2021 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local d-lui ZINICI Alexandru-Emanuel și vacantarea locului de consilier
local;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
5. Proiect de hotărâre nr.6407 din 03.11.2021 privind includerea teritoriului Comunei
Izvoarele Sucevei, Judetul Suceava la teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat in vederea
constituirii ASOCIATIEI GRUPUL DE PESCUIT “PESCUIM IN BUCOVINA”;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
6. Proiect de hotărâre nr.6453 din 09.11.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu
efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
7. Proiect de hotărâre nr.6456 din 09.11.2021 pentru aprobarea achiziţiei directe de
produse, respectiv sistem de supraveghere video la sediul Primăriei și Căminul Cultural din
comuna Izvoarele Sucevei, sat.Izvoarele Sucevei, jud.Suceava și Centru Social pentru persoane
vârstnice, din com.Izvoarele Sucevei, sat.Bobeica , județul Suceava;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
8. Proiect de hotărâre nr.6459 din 09.11.2021 privind acodarea unui sprijin financiar familiei
Citlerciuc Aurel, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
9. Proiect de hotărâre nr.6479 din 09.11.2021 privind aprobarea achiziţiei directe de
produse, respectiv echipament industrial- miniexcavator, necesar pentru lucrări de întreținere a
drumurilor comunale;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
10. Proiect de hotărâre nr.6489 din 10.11.2021 privind aprobarea structurii organizatorice si
a statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul
Suceava;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
11. Proiect de hotărâre nr.6525/11.11.2021 privind rectificarea bugetului local, de venituri și
cheltuieli, pentru anul 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
12. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
13. Diverse.
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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.
Primul punct al ordinii de zi: 1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în
şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 28 octombrie 2021,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 ordinare din data de 28.10.2021, 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.6129 din 18.10.2021 privind
declararea unui bun ca fiind de uz și interes public local.
D-na consilier Borciuc Eufrozina, 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 viceprimar prezintă raportul de specialitate nr.6131/18.10.2021.
D-nul consilier, Mechno M.prezintă avizul favorabil al comisiei nr.6575/15.11.2021,fără
amendamente, cu 4 voturi ”pentru” , și un absen, din totalul celor 5 membri ai comisiei.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind declararea unui bun ca fiind de uz și interes
public local.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.51 privind declararea unui bun ca fiind de
uz și interes public local, a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută de către cei 9
consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6400 din 03.11.2021 privind
alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul
Suceava pentru perioada DECEMBRIE 2021-IANUARIE-FEBRUARIE 2022.
D-na consilier Borciuc E., 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 Char V. prezintă raportul de specialitate nr.6402/03.11.2021.
D-na consilier, Macoviciuc E., prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6596/16.11.2021 cu 3
voturi ”pentru”.
Domnul consilier Buceac Ioan îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea
perioadă,pe d-nul consilier Habur Ioan.
Se supune la vot propunerea pentru Habur Ioan, propunere votată cu majoritate simplă
„pentru” prin vot deschis, de către cei 9 consilieri prezenţi.
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Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.52/18.11.2021 privind alegerea președintelui
de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada
DECEMBRIE 2021-IANUARIE-FEBRUARIE 2022,a fost adoptată, prin vot deschis, de cei 9
consilieri locali în funcție și prezenţi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre nr.6404 din 03.11.2021 privind
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local d-lui ZINICI Alexandru-Emanuel și
vacantarea locului de consilier local.
D-na consilier Borciuc E., preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail,
primar, să prezinte:
- referatul constatator nr.6403/03.11.2021
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-na secretar general prezintă raportul de specialitate nr. 6406/03.11.2021.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiilor reunite.
Dat fiind caracterul individual al adoptării hotărârii, au fost distribuite 9 buletine de vot, și 1 a
fost anulat, cu următoarea mențiune: Votați Proiectul de hotărâre nr.6404/03.11.2021 privind
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local domnului ZINICI Alexandru-Emanuel
și vacantarea locului acestuia ?, fiind necesară incercuirea răspunsului dorit de consilieri. În urma
numărării rezultatului, a fost votat cu DA de către cei 9 consilieri, proiectul privind constatarea
încetării de drept a mandatului de consilier local domnului ZINICI Alexandru-Emanuel și
vacantarea locului acestuia.
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.53/18.11.2021 privind constatarea încetării
de drept a mandatului de consilier local domnului ZINICI Alexandru-Emanuel și vacantarea locului
acestuia,a fost adoptată, prin vot secret, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6407 din 03.11.2021 privind
includerea teritoriului Comunei Izvoarele Sucevei, Judetul Suceava la teritoriul eligibil al
parteneriatului public-privat in vederea constituirii ASOCIATIEI GRUPUL DE PESCUIT
“PESCUIM IN BUCOVINA”.
D-na consilier Borciuc E., preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail,
primar, să prezinte:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-na viceprimar prezintă raportul de specialitate nr. 6409/03.11.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6578/15.11.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei, fără amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind includerea teritoriului Comunei Izvoarele
Sucevei, Judetul Suceava la teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat in vederea constituirii
ASOCIATIEI GRUPUL DE PESCUIT “PESCUIM IN BUCOVINA”.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.54 privind includerea teritoriului
Comunei Izvoarele Sucevei, Judetul Suceava la teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat in
vederea constituirii ASOCIATIEI GRUPUL DE PESCUIT “PESCUIM IN BUCOVINA”,a fost
adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 9 consilieri locali în funcție și
prezenți.
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Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6453 din 09.11.2021 privind
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna octombrie
2021.
D-na consilier Borciuc E., preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail,
primar, să prezinte:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-na contabil Gramad A. prezintă raportul de specialitate nr. 6455/09.11.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6577/15.11.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei, fără amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea
navetei cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2021.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.55 privind aprobarea decontării
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2021,a fost adoptată,
prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6456 din 09.11.2021 pentru
aprobarea achiziţiei directe de produse, respectiv sistem de supraveghere video la sediul
Primăriei și Căminul Cultural din comuna Izvoarele Sucevei, sat.Izvoarele Sucevei, jud.Suceava și
Centru Social pentru persoane vârstnice, din com.Izvoarele Sucevei, sat.Bobeica , județul
Suceava.
D-na consilier Borciuc E., preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail,
primar, să prezinte:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-na contabil Gramad A. prezintă raportul de specialitate nr. 6458/09.11.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6579/15.11.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: d-nul consilier Vovciuc B.precizează: ar fi
necesar de prezentat un deviz înainte, deoarece sunt niște investiții și e necesar să se știe cât
se va plăti pentru aceste achiziții, ar trebui să fie totul mai transparent.
D-nul prinar: este necesar a se monta camera de supravegehre, deoarece sunt obiective
pentru care s-au alocat multi bani.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziţiei directe de produse, respectiv
sistem de supraveghere video la sediul Primăriei și Căminul Cultural din comuna Izvoarele
Sucevei, sat.Izvoarele Sucevei, jud.Suceava și Centru Social pentru persoane vârstnice, din
com.Izvoarele Sucevei, sat.Bobeica , județul Suceava.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.56 pentru aprobarea achiziţiei directe de
produse, respectiv sistem de supraveghere video la sediul Primăriei și Căminul Cultural din
comuna Izvoarele Sucevei, sat.Izvoarele Sucevei, jud.Suceava și Centru Social pentru persoane
vârstnice, din com.Izvoarele Sucevei, sat.Bobeica , județul Suceava,a fost adoptată, prin vot
deschis, cu majoritate absolută, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți.
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Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6459 din 09.11.2021 privind
acodarea unui sprijin financiar familiei Citlerciuc Aurel, din bugetul local al comunei Izvoarele
Sucevei aprobat pentru anul 2021.
D-na consilier Borciuc E., preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail,
primar, să prezinte:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-na Gramada A. prezintă raportul de specialitate nr. 6461/09.11.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6591/15.11.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei, cu următorul amendament:
suma acordată familiei Citlerciuc să fie mărită, respectiv un total de 20.000 lei, care se va suporta
din fondul de rezervă, amendament votat ”pentru” de toti consilierii prezenti.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: d-nul consilier Vovciuc B precixează că
această discuție a avut loc annul trecut, suma de 3000 lei este prea mica, și este necesar a se
suplimenta până la 20.000 lei din fondul de rezervă. D-nul primar: dacă va exista o rectificare se
va suplimenta cu suma totală de 20.000 lei.
Supun la vot proiectul de hotărâre acodarea unui sprijin financiar familiei Citlerciuc Aurel,
din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2021, în sumă de 20.000 lei?
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.57 privind acodarea unui sprijin financiar
familiei Citlerciuc Aurel, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei, în sumă de 20.000 lei, a
fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 9 consilieri locali în funcție și
prezenți.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6479 din 09.11.2021 privind
aprobarea achiziţiei directe de produse, respectiv echipament industrial- miniexcavator, necesar
pentru lucrări de întreținere a drumurilor comunale.
D-na consilier Borciuc E., preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail,
primar, să prezinte:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-na contabil prezintă raportul de specialitate nr. 6481/09.11.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6580/15.11.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei, fără amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind privind aprobarea achiziţiei directe de produse,
respectiv echipament industrial- miniexcavator, necesar pentru lucrări de întreținere a drumurilor
comunale.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.58 privind aprobarea achiziţiei directe de
produse, respectiv echipament industrial- miniexcavator, necesar pentru lucrări de întreținere a
drumurilor comunale, a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 9
consilieri locali în funcție și prezenți.
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Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6489 din 10.11.2021 privind
aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului
comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava;
D-na consilier Borciuc E., preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail,
primar, să prezinte:
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexele la proiect.
D-na consilier prezintă raportul de specialitate nr. 6491/10.11.2021.
D-na consilier, Macoviciuc E. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6598/16.11.2021 cu 3
voturi ”pentru” fără amendamente.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:D-na consilier Macovicuic E.solicită o transparență
a posturilor, iar d-nul consilier Vovciuc B insistă cu angajări pe teren, nu în birouri.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de
functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, cu
Anexa nr.II modificată, cf.referatelor?
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.59 privind aprobarea structurii
organizatorice si a statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele
Sucevei,judeţul Suceava, a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă, de către cei 9
consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6525/11.11.2021 privind
rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021.
D-na consilier Borciuc E., 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 contabil prezintă raportul de specialitate nr. 6527/11.11.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6582/15.11.2021 cu 4
voturi ”pentru”, și un absent, fără amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli,
pentru anul 2021.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.60 privind privind rectificarea bugetului
local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021, a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate
absolută de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctual 12: Diverse
D-nul primar: referitor la spațiul pentru postă, se va face adresă la Direcția de Poștă Iași.
Referitor la colectarea deșeuriloroamenii trebuie să respecte graficul de colectare și solicită
implicare tuturor consilierilor. D-nu Vovciuc B: a fost bine cât a colectat Rotmac, dar acum e rău
ptr.că se adună totul gramadă.
D-na consilier Macoviciuc E. ridică din nou problema șanțurrilor în varful Bobeicii, deoarece
va veni înghețul. D-nul primar: se va achiziționa miniexcavatorul si se va face, deoarece cu
buldoexcavatorul nu se poate. Referitor la indemnizația pe care a ridicat-o, iar a șuat prea putin.
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Referitor la asistenții sociali, solicită vizoită în teren la cei bolnavi și singuri, care nu are cine le
cumpăra alimente. Din nou ridică problema porții din fața căminului, care este blocată și poarta
mare încuiată; statia pentru autobus, în Vf.bobeicii este necesară; referitor la santuri, în Brodina sau facut, de ce nu poate și la Bobeica? D-nul primar: cazul lui Popiuc, se va rezolva; referitor la
piață, a rămas la nvel de discuții, trebuie de discutat cu poliția, referitor la șanțuri, se va implica,
referitor la statie autobus, se va achiziționa. D-na consilier Macovicuc E solicită sa se
deszăpezeazcă și in Bobeica.
D-na secretar general precizează că se va întocmi notă de serviciu compde asistență
socială în vederea efectuării de anchete sociale la persoanele singure și vulnerabile.
D-na consilier Borciuc E., preşedinte de ședință precizează că a fost epuizată ordinea de
zi aprobată, discuțiile încheiate și declară închise lucrările şedinţei și mulțumește tuturor pentru
participare.

Președinte de ședință
Borciuc Eufrozina

Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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