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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 16 martie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 

convocată,de îndată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.32/09.03.2021 emisă de domnul primar al 
comunei, Mechno Mihail. 

Sunt prezenti: Juravle Cătălina-secretarul general și Mechno Marian-viceprimar. D-nul 
Mechno Mihail-primarul comunei nu este prezent, deoarece are un deces în familie. Cu acordul 
tuturor celor prezenți, ședința stabilită se va desfășura. 

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, 
absent motivat pe caz de boală-Zaieț Grigorie. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, precizează ca,cf.prevederilor art.135 din OUG 
nr.57/2019, este necesară adoptarea proiectului privind alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  MARTIE-
APRILIE-MAI 2021, al cărui initiator este d-nul primar Mihail MECHNO, deoarece mandatul 
presedintelui Habur Ioan a expirat. 

        Domnul consilier Mehno Vasile îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea 
perioadă,pe d-nul consilier Vovciuc beniamin-Petrică. 

Se supune la vot propunerea pentru Vovciuc Beniamin-Petrică, propunere votată cu 
majoritate simplă „pentru” prin vot deschis, de către cei 9 consilieri prezenţi. 

Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.8/16.03.2021 privind alegerea președintelui 
de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  
MARTIE-APRILIE-MAI 2021,a fost adoptată, prin vot deschis, de cei 9 consilieri locali în funcție și 
prezenţi. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, informează pe d-nul consilier Vovciuc 
Beniamin-Petrică, 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 Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte de şedinţă, preia lucrările şedinţei şi îl 

invită pe domnul Mechno Marian, viceprimar, 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 26.01.2021,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT; 
2.Proiect de hotărâre nr.1432 din 24.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință a 

Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  MARTIE-
APRILIE-MAI 2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
3.Proiect de hotărâre Nr.1379/23.02.2021 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție  „MODERNIZARE 
GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, 
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JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul 
Modernizarea satului romanesc; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
4.Proiect de hotărâre nr.1383 din 23.02.2021 privind prelungirea duratei Contractului de 

lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-
Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
  5.Proiect de hotărâre nr.1425/24.02.2021 privind aprobarea planului anual de acţiuni pentru 
perioada 1 APRILIE - 31 DECEMBRIE 2021 pentru beneficiarii Legii nr.196/2016 privind venitul 
minim de incluziune , cu modificările și completările ulterioare şi pentru persoanele care vor 
efectua ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
6.Raport anual nr.1437/24.02.2021 privind starea economică, socială și de mediu a 

Comunei Izvoarele Sucevei, în anul 2020; 
  Prezintă: Mihail MECHNO – primar; 
 7.Raport nr.1438/24.02.2021 privind situația gestionării patrimoniului din domeniul public și 

privat al Comunei Izvoarele Sucevei, pe anul 2020; 
  Prezintă: Mihail MECHNO – primar; 
 8. Raport al consilierilor locali pentru anul 2020. 
 9. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

   10.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 26.01.2021,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 26.01.2021, fiind aprobat, fără a fi 
contestat conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact opiniile exprimate în şedinţa anterioară. 
 Punctul doi al ordinii de zi a fost epuizat prin adoptarea HCL nr.8/2021. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre Nr.1379/23.02.2021 privind 

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile de capital necesare realizării 

obiectivului de investiție  „MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE 

SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul 

national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc.” 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Marian,viceprimar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexele la proiect. 
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       D-na consilier superior Char V. prezintă raportul de specialitate nr.1381/23.02.2021.   
       D-nul consilier, Mechno Marian, prezintă avizul favorabil al comisiei nr.1822/09.03.2021 cu 5 
voturi ”pentru”.  

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție  „MODERNIZARE 

GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, 

JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul 

Modernizarea satului romanesc. 

    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  indicatorilor tehnico-

economici privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție  

„MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA 

IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata prin Programul national de dezvoltare 

locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc, a fost adoptată, prin vot deschis, cu 

majoritate absolută, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:  
Domnul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică se referă la acest proiect, precizând că este 

vorba despre scările de la școală și menționează că lipsește devizul privind execuția scărilor. 
Domnul viceprimar precizează că se referă, într-adevăr la scările de la scoală, care trebuie 
refăcute, deoarece sunt înclinate și prezintă pericol, iar organelle abilitate nu acordă avizul de 
funcționare. Domnul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică mai precizează: din analiza documentației 
la dosar s-a plătit suma de 34.510 mii lei pentru studii de teren, pentru grădiniță și I se pare o 
sumă ”colosală”, iar cine a fost atunci, nu a trebuit să aprobe. Întelege că scările trebuie refăcute, 
altfel nu se primește avizul și întreabă, dacă ceea ce se votează azi este pentru scară sau 
altceva? Să se facă apel și la societățile locale, pentru execuția lucrării. Domnul consilier Mehno 
Vasile solicit transparență totală în acest caz. 

 
Se trece la punctul  4 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.1383 din 23.02.2021 privind 

prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare 
Drum Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”; 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Marian, viceprimar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 
       D-na consilier Char V., prezintă raportul de specialitate nr.1385/23.02.2021.   
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.1823/09.03.2021 cu 
5 voturi ”pentru”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de lucrări nr. 
4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-Pohoniș-
Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”;. 

    Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă   _-__ şi _1__ s-a abţinut 
(Habur Ioan). 



   4 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.10 privind prelungirea duratei Contractului 
de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum Comunal Danileni-
Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava” a fost adoptată, prin vot deschis, cu 
majoritate absolută, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:  
D-nul consilier Habur Ioan își exprimă nemulțumirea, deoarece ne aventurăm repede la oferte 

și dacă s-ar fi contractat cu o lată societate, era gata de mult timp drumul și cu roaba dacă se căra, 
se finaliza din 2017;alții fac sute de km de drumuri și noi nu suntem în stare 5 km; s-a greșit la 
momentul initial și acum tragem ponoasele. Domnul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică specifică 
faptul că este vorba doar de prelungire,asta se votează astăzi, deoarece în urma analizei în cadrul 
comisiei, cererea a făcut-o societatea respective, până în luna iunie cu finalizare. De asemenea, 
precizează că I s-a comunicat verbal faptul că în procent de 35% s-a executat la Brodina și în 
procent de 27%-Danileni. Își exprimă nemulțumirea deoarece nu s-au trecut în contract penalități 
pentru întârziere, si trebuia de prevăzut în contract faptul prelungirii acestuia și tot verbal I s-a 
comunicat că nu s-a întârziat cu execuția, nu suntem peste termen. Domnul consilier Mehno 
Vasile precizează că s-ar putea suspenda, dar în acest caz se ajunge în instanță. 

 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi Proiect de hotărâre nr.1425/24.02.2021 privind 

aprobarea planului anual de acţiuni pentru perioada 1 APRILIE - 31 DECEMBRIE 2021 pentru 
beneficiarii Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune , cu modificările și completările 
ulterioare şi pentru persoanele care vor efectua ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii” 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Marian, viceprimar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa la proiect. 
       D-na consilier,  prezintă raportul de specialitate nr.1427/24.02.2021.   
       D-ra  consilier, Moțco G., prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.2029/16.03.2021 cu 3 voturi 
”pentru”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni pentru 
perioada 1 APRILIE - 31 DECEMBRIE 2021 pentru beneficiarii Legii nr.196/2016 privind venitul 
minim de incluziune , cu modificările și completările ulterioare şi pentru persoanele care vor 
efectua ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.” 

    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 planului anual de 
acţiuni pentru perioada 1 APRILIE - 31 DECEMBRIE 2021 pentru beneficiarii Legii nr.196/2016 
privind venitul minim de incluziune , cu modificările și completările ulterioare şi pentru persoanele 
care vor efectua ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii, a fost adoptată, prin vot 
deschis, cu majoritate simplă, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi ”Raport anual nr.1437/24.02.2021 privind starea 
economică, socială și de mediu a Comunei Izvoarele Sucevei, în anul 2020, care este prezentat 
de domnul Mechno Marian-viceprimar. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi ”Raport nr.1438/24.02.2021 privind situația gestionării 
patrimoniului din domeniul public și privat al Comunei Izvoarele Sucevei, pe anul 2020, care este 
prezentat de domnul Mechno Marian-viceprimar. 

 
D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă,  invită  domnii consilieri 

să dea citire rapoartelor anuale. S-au prezentat următoarele rapoarte de către: Zinici Alexandru-
Emanuel, Zinici Ioan, Macoviciuc Eudochia, Moțco Gabriela și Vovciuc Beniamin-Petrică. 
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Se trece la punctul 10-Discuții: 

 D-na secretar general ridică problema nr.mare de cazuri în comună, ceea ce face să fim în 
scenariul galben, iar incidența creste de la zi la zi; face apel la purtarea măștii și respectarea 
distanței sociale. De asemenea, mâine, pe data de 17 martie va fi întrerupere de curent în sat, iar 
domnul consilier Vovciuc Beniamin propune să fie instalat generatorul pentru buna funcționare a 
instituției, deoarece i s-au plâns persoane că vin până la primărie și nu pot ridica o adeverință. D-
na secretar precizează că este nevoie de internet pentru adeverințele pentru APIA sau certificate 
fiscale, iar o adeverință simplă, pentru CI se poate elibera.Domnul viceprimar precizează că se va 
pune în funcțiune generatorul. 
 D-na consilier Macoviciuc E. mulțumește că s-a deszăpezit drumul din Bobeica și solicită să 
se modifice ora de aprindere a iluminatului public în Bobeica. Domnul viceprimar răspunde că noi, 
ca instituție nu avem acces, e necesar să vină cei autorizați și ar trebui de instalat ceasuri 
automate. 
 D-nul consilier Buceac Ioan solicită deszăpezirea vf.Pohoniș. Domnul viceprimar specifică 
faptul că se va deplasa șoferul cu buldoexcavatorul.  
  

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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 UAT, 
 
              Vovciuc Beniamin-Petrică                                Cătălina JURAVLE 


