ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 12 oct. 2021, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.74/08.10.2021 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,10 prezenți,
absenț nemotivat:Zinici Alexandru.
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.5931/08.10.2021 privind
necesitatea adoptării în regim de urgență a proiectului privind rectificarea bugetului local și a
referatului nr.5959/11.10.2021 privind suplimentarea ordinii de zi și adoptarea in regim de urgență
a două proiecte, fiind votată ”pentru” de toți cei 10 consilieri prezenți la ședință.
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 5 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.5932 din 08.10.2021 privind rectificarea bugetului local, de venituri
și cheltuieli, pentru anul 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3. Proiect de hotărâre nr.5960 din 11.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura rutieră de
interes local in comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava”;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4.Proiect de hotărâre nr.5966 din 11.10.2021 privind aprobarea caracteristicilor principale
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura
rutiera de interes local in comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava”;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
5. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
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6.Diverse.
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.
Primul punct al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în
şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 5 oct. 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 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă __-__ şi _-__ s-au
abţinut, procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 05.10.2021, 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.5932 din 08.10.2021 privind
rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021.
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 anexele la proiect.
D-na contabil Gramada A prezintă raportul de specialitate nr.5934/08.10.2021.
D-nul consilier, Mechno M.prezintă avizul favorabil al comisiei nr.5974/12.10.2021 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.solicită să i se pună la dispoziție documentele de avizat cu mai mult
timp înainte, deoarece trebuie respectată transparența și solicită o copie a actelor care stau la
baza proiectului, în caz contrar, se va adresa prefectulu, deoarece tot timpul este ”pus la colt”. Dnul primar răspunde: este ședință extrordinară și s-a impus urgența; de asememnea, s-au alocat
fonduri pentru costul proiectelor care se vor depune cf.OUG nr.95/2021 (227 mii lei), pentru
învățământ-montare camera de supraveghere (35 mii lei) , pentru camere de luat vederi la cămin,
pentru coșuri de gunoi și materiale pentru îngrădit locurile unde se aruncă deșeurile. D-nul Vovciuc
B: suma ptr învățământ e doar ptr.camere sau mai include și altceva? D-na contabil dă citire
anexei nr.1 și anexei nr.2 la proiect.
D-na Macoviciuc Eudochia solicită xerocopii ale anexelor proiectului privind rectificarea
bugetului. D-nul primar răspunde: se va analiza la sediul instituției.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, de venituri și
cheltuieli, pentru anul 2021.
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Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.40 privind rectificarea bugetului local, de
venituri și cheltuieli, pentru anul 2021 a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută de
către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.5960 din 11.10.2021 privind
aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii
„Modernizare infrastructura rutieră de interes local in comuna Izvoarele Sucevei, judetul
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 anexa la proiect.
D-na consilier Char V. prezintă raportul de specialitate nr.5962/11.10.2021.
D-nul consilier, Mechno M., prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 5975/12.10.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent, Zinici A, din totalul de 5 membri.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: D-nul consilier Vovciuc B intreabă care este
procedura în cazzul acestui proiect? D-nul primar răspunde: se solicită suma, se aprobă
finnțarea, după care se pregătește proiectul propriu-zis, urmează achiziția și etc.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului
general estimativ pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura rutieră de interes
local in comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava”.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.41 privind aprobarea cererii de finantare si
a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura rutieră
de interes local in comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava” a fost adoptată, prin vot
deschis, cu majoritate absolută de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.5966 din 11.10.2021 privind
aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Izvoarele Sucevei,
judetul 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 anexa la proiect.
D-na consilier Cvar V. prezintă raportul de specialitate nr. 5968/11.10.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 5976/12.10.2021 cu 4
voturi ”pentru”, un absent-Zinici A , din totalul de 5 membri, fără amendamente.
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Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare infrastructura rutiera de interes
local in comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava”.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.42 privind aprobarea caracteristicilor
principale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare
infrastructura rutiera de interes local in comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava” a fost
adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 10 consilieri locali în funcție și
prezenți.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi Diverse:
D-nul primar anunță consilierii despre întâlnirea din data de 13 octombrie 2021 cu
reprezentanții BRCT, Consiliul Județean și Ucraina-Șepit, în vederea deschiderii punctului
vamal și modernizării DJ 175 din dreptul locuinței lui Mechno I, până în punctul vamal. De
asemenea, reprezentanți ai SGA Suceava vor prelua probe de la podul Hatailo din Bobeica, în
vederea îmbunătățirii acestuia; referitor la proiect CNI-I tronson de 3 km de la DJ 175 (POD
HERGHELIE) până la Popiuc Gheorghe, apoi tr.II se încearcă prin OUG nr.95/2021, apoi se va
face Alunișul și pârâul Dariciuc, de la intersecția cu DJ 175 până la locuința lui Macovei Ștefan,
apoi pe Brodina,avem Oglinda cu 1,3km și Cruhla-1,2km, ptr care s a alocat suma de 95 mii
lei.D-nul consilier Vovciuc B întreabă daca se va intervene annul acesta pe Oglinda si Cruhla?
D-nul primar: nu se știe, se vor face șanțuri, reabilitare terasament și compactare. D-nul
consilier Habur I. ridică problema drumului de la Plosci, în sensul că s-au pus doar 3 mașini de
piatră, restul nămol, s-a trecut cu compactorul, iar acum drumul e plin de gropi, ar fi trebuit mai
multă piatră concasată, s-au alocat atâția bani și drumul este deja rău; referitor la șanțuri, nimic
de obiectat, sunt foarte bine făcute.
D-nul consilier Vovciuc B. ridică problema graficului în privința colectării deșeurilor,
anunțul se face pe fb, dar nu toată lumea are semnal și aplicația instalată; ar fi bine de îngrădit
spațiul unde se depozitează sacii până la venirea mașinii , deorece se împrăștie. D-nul primar:
mașina de ridicare a deșeurilor vine regulat în ziua de joi, o data la 2 săptpmâni, oamenii nu
respect programul, solicită tuturor consilirilor implicare și mașina care colectează gunoiul îl
ridică din poartă în poartă; s-a alocat o anumită sumă ptr a se îngradi un anumit spațiu pentru
deseuri până la ridicarea de către firma specializată, pentru a nu mai fi împrăștiat.
D-na consilier Macoviciuc E.întreabă dacă tr.II de la Bobeica se va face cu banii primăriei
sau nu? D-nul prrimar: tr.II se va încerca cf.OUG nr.95/2021. De asemnea, d-na consilier ridică
problema șanțurilor în Bobeica, dacă se vor face toamna asta? D-nul primar: bascule este gata,
urmează a se aduce.
D-nul consilier Vovciuc B ridică problema unei comisii care a fost propusă pentru lucrările
de la drumuri, ceea ce a rămas doar la nivel de discuție, nu au fost chemați official pentru a se
evita discuțiile ulterioare.
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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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