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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 6 decembrie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 

convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.92/26.11.2021 emisă de domnul primar al comunei, 
Mechno Mihail. 

Sunt prezenti: Mechno Mihail-primar, Juravle Cătălina-secretarul general și Mechno Marian-
viceprimar.  

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 10 consilieri locali,7 prezenți, 
absenți nemotivat: Macoviciuc Eudochia, Hutopilă Gabriela și Vovciuc Beniamin. 

D-na secretar general dă citire demisiei d-nei consilier Macoviciuc Eudochia, înregistrată la 
nr.6876/06.12.2021, cu precizarea că, în următoarea ședință de consiliu, se va proceda la 
încetarea mandatului acesteia și declararea ca vacant a locului de consilier. 

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 18 noiembrie 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.6714 din 23.11.2021 privind acordarea burselor de merit și a 

burselor sociale stabilite la nivelul Școlii Gimnaziale ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

3. Proiect de hotărâre nr.6754 din 25.11.2021 privind solicitarea fondurilor necesare pentru 

ajutoarele de încălzire – combustibili solizi și/sau petrolieri, cf.Legii nr.226/2021 privind stabilirea 

măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

4. Proiect de hotărâre nr.6788 din 25.11.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri 

și cheltuieli, pentru anul 2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

5. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

  6. Diverse. 

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. 
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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 18 noiembrie 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 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au 
abţinut, procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 18.11.2021, 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.6714 din 23.11.2021 privind 

acordarea burselor de merit și a burselor sociale stabilite la nivelul Școlii Gimnaziale ”Ion Aflorei” 
Izvoarele Sucevei. 

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. 
       D-na contabil Ciocan M. prezintă raportul de specialitate nr.6716/23.11.2021.   
       D-nul consilier, Mechno M.prezintă avizul favorabil al comisiei nr.6877/06.12.2021 cu 3 

voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 4 membri ai comisiei, fără amendamente. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de merit și a burselor sociale 

stabilite la nivelul Școlii Gimnaziale ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei. 
    Cine este pentru? 

  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.61 privind acordarea burselor de merit și a 
burselor sociale stabilite la nivelul Școlii Gimnaziale ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei, a fost 
adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută de către cei 7 consilieri locali în funcție și 
prezenți. 

 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6754 din 25.11.2021 privind 

solicitarea fondurilor necesare pentru ajutoarele de încălzire – combustibili solizi și/sau petrolieri, 
cf.Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil 
de energie. 

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. 
       D-na consilier Marocico G. prezintă raportul de specialitate nr.6756/24.11.2021. 
       D-nul consilier, Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 6878/06.12.2021 cu 3 

voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 4 membri ai comisiei, fără amendamente. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre privind privind solicitarea fondurilor necesare pentru 

ajutoarele de încălzire – combustibili solizi și/sau petrolieri, cf.Legii nr.226/2021 privind stabilirea 
măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 

    Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
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       Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.62 privind solicitarea fondurilor necesare 

pentru ajutoarele de încălzire – combustibili solizi și/sau petrolieri, cf.Legii nr.226/2021 privind 
stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,a fost adoptată, 
prin vot deschis, cu majoritate simplă de către cei 7 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6788 din 25.11.2021 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 contabil Ciocan M. prezintă raportul de specialitate nr. 6790/25.11.2021.   
       D-nul consilier Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 6879/06.12.2021 cu 3 

voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 4 membri ai comisiei, fără amendamente. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: d-nul primar precizează că în Anexa privind 
rectificarea au fost prevăzute sumele primite de la minister pentru proiectul cu școala gimnazială 
Izv Sucevei, în vederea decontării constructorului. S-a solicitat decontare și ptr.scările de interior 
refăcute, se așteaptă răspuns. 

   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 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.63 privind rectificarea bugetului local de 
venituri și cheltuieli, pentru anul 2021,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă, de 
către cei 7 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 5-6: Diverse 
D-nul Mehno Vasile ridică problema finalizării DC Danileni, dacă se mai face pe viitor, care 

este stadiul acestuia. D-nul primar: referitor la drum, au fost montate C-urile la podurile din 
Brodina; s-a solicitat și ultima transă de plată, se așteaptă răspunsul, de asemnea, ultima 
prelungire a fost până pe data de 30.11.2021, dar s-a discutat cu reprezentabtul de la minister și 
se va mai prelungi execuția contractului, dar cu rezilierea contractului cu firma inițială, deoarece nu 
l-au dus la bun sfârșit și să se încheie cu o altă firmă, dar precizează că nu poate face asta, până 
nu e sigur ca va avea o firmă care să execute până la final lucrarea, ar fi bine să subcontracteze 
cineva, dar banii să îi intre direct, nu prin firma mare; ar fi bine să se continue cu firma inițială, dar 
aceștia nu mai vor. D-nul consilier mai întreabă de stadiul proiectului din Brodina, d la biserică, 
până la cap de linie? D-nul primar: a fost depus, trebuia avizat, dar nu a trecut de comisie, s-ar 
putea depune la o altă sesiune de proiecte. 

D-na consilier Borciuc E.solicită antiderapant pe Bobeica, ar fi necesar. D-nul primar: a 
discutat cu cei de la Calcarul, nu au mașină cu care să ne trimită, va trebui adus de noi. 

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      Secretarul general al comunei, 
 
                 Habur Ioan                                                           Cătălina JURAVLE 


