ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 15 decembrie 2021, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local,
şedinţă convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.96/10.12.2021 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 9 consilieri locali,8 prezenți,
absent nemotivat: Mehno Vasile.
D-na secretar general dă citire adresei Instituției Prefectului-județul Suceava
nr.20530/10/25.11.2021 referitoare la procedura de comunicare a proceselor-verbale ale
ședințelor comisiilor de specialitatem precum si adresei Scolii Gimnaziale Izv.Sucevei
nr.1426/14.12.2021 referitoare la solicitare fonduri pentru realizarea de investiții.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, informează pe d-nul consilier Habur Ioan,
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 și purtarea măstilor. Exercitarea votului se va realiza
prin ridicarea de mâini.
D- nul consilier Habur Ioan, 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 6 decembrie 2021,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator:Cătălina JURAVLE– secretarul general al comunei;
2. Proiect de hotărâre nr.6932 din 08.12.2021 privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local d-nei MACOVICIUC Eudochia și vacantarea locului de consilier local;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3. Proiect de hotărâre nr.6997 din 10.12.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri
și cheltuieli, pentru anul 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
5. Diverse.
Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, 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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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 6 decembrie 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 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, împotrivă __-__ şi _-__ s-au
abţinut, procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 06.12.2021, 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.6932 din 08.12.2021 privind
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local d-nei MACOVICIUC Eudochia și
vacantarea locului de consilier local.
D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno
Mihail,primar, să prezinte:
- referatul constatator nr.6931/08.12.2021
- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre.
D-na secretar general prezintă raportul de specialitate nr. 6934/08.12.2021.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiilor reunite.
Dat fiind caracterul individual al adoptării hotărârii, au fost distribuite 8 buletine de vot, și 1 a
fost anulat, cu următoarea mențiune: Votați Proiectul de hotărâre 6932 din 08.12.2021 privind
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local d-nei MACOVICIUC Eudochia și
vacantarea locului de consilier local ? fiind necesară incercuirea răspunsului dorit de consilieri. În
urma numărării rezultatului, a fost votat cu DA de către cei 8 consilieri, proiectul privind
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local d-nei MACOVICIUC Eudochia și
vacantarea locului de consilier local.
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.64/15.12.2021 privind constatarea încetării
de drept a mandatului de consilier local d-nei MACOVICIUC Eudochia și vacantarea locului de
consilier local,a fost adoptată, prin vot secret, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6997 din 10.12.2021 privind
rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021.
D-nul consilier Habur Ioan, 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 consilier Ciocan M. prezintă raportul de specialitate nr.6999/10.12.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 7065/14.12.2021 cu 3
voturi ”pentru” și un vot împotrivă- consilier Vovciuc B. din totalul celor 4 membri ai comisiei, cu
mențiunea din partea d-lui consilier Vovciuc b. ca la următoarea rectificare bugetară să fie
prinsă si suma până la 20.000 lei, ajutor pentru familia Citlerciuc.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:
D-nul consilier Vovciuc B.precizează că a fost votată în consiliul local hotărârea privind
ajutorul ptr.familia Citlerciuc, în sumă de 20.000 lei și solicită să fie transmise la contabilitate
documentele care sunt aprobate, să nu le lase pentru anul viitor; s-a lăsat intenționat și nu a
fost prinsă suplimentarea sumei la această rectificare, trebuia prinsă în anexă și solicită raspuns
de la d-nul primar. D-nul primar: nu sunt bani, iar in cadrul controlului de la curtea de conturi i sa comunicat că nu este corect cum s-a procedat si s-ar putea să se dea banii înapoi, au mai fost
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cazuri identice cu ale lui Citlerciuc (borciuc, etc) și nu s-a acordat nimic, sunt banii statului și nu
ne putem juca cu ei.
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 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă _-__ şi _2__ s-au abţinut
(Vovciuc B.și Hutopilă G.)
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.65/15.12.2021 privind rectificarea
bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021,a fost adoptată, prin vot deschis, cu
majoritate absolută de către cei 6 consilieri locali în funcție și prezenți.
D-nul consilier Habur I 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
Habur Ioan

Secretarul general al comunei,
Cătălina JURAVLE
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