ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 23 decembrie 2020, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local,
şedinţă convocată,de îndată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.184/22.12.2020 emisă de domnul
primar al comunei, Mechno Mihail.
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 și
doi consilieri absenti nemotivat: Zaieț Grigorie și Zinici Alexandru-Emanuel.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire referatului de urgență convocare
ședință cu nr.7250/22.12.2020, fiind votat cu majoritate simplă „pentru” de către cei 9 consilieri
locali prezenți.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire referatului de suplimentare a ordinii
de zi cu nr.7257/22.12.2020, fiind votată cu majoritate simplă „pentru” de către cei 9 consilieri
locali prezenți.
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 decembrie2020ianuarie-februarie 2021, al cărui initiator este d-nul primar Mihail MECHNO, deoarece în cadrul
ședinței din data de 12.11.2020 a fost ales d-nul consilier Zinici Alexandru-Emanuel, care a
anunțat că nu se poate prezenta la ședință, iar în vederea conducerii ședinței de consiliu, precum
și a semnării hotărârilor consiliului local,este necesară alegerea altui președinte propunere votată
”pentru” cu majoritate simplă, prin vot deschis, de către toţi cei 9 consilieri prezenţi.
Domnul consilier Mehno Vasile 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.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.49/23.12.2020 privind alegerea președintelui
de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada
DECEMBRIE 2020-IANUARIE-FEBRUARIE 2021,a fost adoptată, prin vot deschis, de cei 9
consilieri locali în funcție și prezenţi.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina,îl 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 extraordinară a
Consiliului Local care a avut loc pe data 14 decembrie 2020,cf. prevederilor art.138 alin.15 din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT;
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2. Proiect de hotărâre nr.7258/23.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada DECEMBRIE
2020-IANUARIE-FEBRUARIE 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3. PROIECT de HOTĂRÂRE nr.7213/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local, de
venituri și cheltuieli, pentru anul 2020;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
5.Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine ?
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.
Trecem la primul punct al ordinii de zi „ Supunerea spre aprobare a procesului-verbal
încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 14 decembrie 2020,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 extraordinare din data de 14.12.2020, 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.49/2020.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi „ PROIECT de HOTĂRÂRE nr.7213/21.12.2020 privind
rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020.
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 Gramada Ancuta, contabil, prezintă raportul de specialitate nr.7215/21.12.2020.
D-nul consilier, Mechno Marian, prezintă avizul favorabil al comisiei nr.7267/23.12.2020 cu
5 voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli,
pentru anul 2020.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă __-__ şi _-__ s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.50 privind rectificarea bugetului local, de
venituri și cheltuieli, pentru anul 2020,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:
Domnul primar face următoarele precizări: a fost prinsă suma de 100 mii lei pentru reparații
drumuri: Cununa, Buc și regularizare râu Brodina. De asemenea, drumul Aluniș, care este format
din cinci tronsoane, pentru prima parte de drum s-a depus proiect pentru finanțare, care ține de la
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DJ 175 până la locuința numitului Duceac (zonă intravilan). Pentru extravilan nu se pot depune
proiecte, ci va trebui alocați bani din bugetul local. Pentru drumul Plosci, care s-a reparat de la zid
(tuburi) până la ieșirea din zona intravilan a cătunului Plosci,au fost alocați bani care trebuie
cheltuiți până la sfârșitul anului. Sunt sume care se vor da sub formă de avans,este necesară
justificare, situație de lucrări, etc.
Domnul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică precizează: s-a plătit suma de 100 mii lei și s-a
făcut recepție, deoarece s-au executat niște lucrări. La primăvara se vor face lucrări??? Să nu fim
trași în țeapă, pentru că tot s-au plătit bani și nu s-au făcut lucrări.Domnul primar răspunde: a
invitat toți consilierii să vadă lucrarea.
Domnul consilier Mehno Vasile: se va achita avans, ar trebui de încheiat contract, cu niște
angajamente precise.
Doamna secretar general Juravle Cătălina precizează:cf. prevederilor legii, este necesar a se
adopta hotărâri privind aprobarea investițiilor de către Consiliul Local,chiar dacă e finanțare de la
bugetul de stat si/sau bugetul local, sau doar bugetul local, după care se încheie contractual de
execuție lucrări sau prestări servicii, în funcție de obiectul contractului.
Domnul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică întreabă dacă cei 250 mii lei se raportează pentru
anul următor? Domnul primar răspunde: DA. Domnul consilier Vovciuc B întreabă: se pot folosi la
investiții? Domnul primar răspunde: se va vedea, se vrea definitivare DC plosci și Aluniș.
D-ra consilier Moțco Gabriela întreabă dacă locuințele din Hrobi nu sunt incluse în intravilan?
Domnul primar răspunde: e vorba de drum, nu de locuințe, iar drumul deservește fond forestier.
Domnul consilier Vovciuc B. propune achiziția de către primărie de teren forestier. Domnul
primar răspunde că s-a gândit și la varianta asta; ar fi necesar ca DSilvică și Consiliul Județean să
propună o hotărâre de guvern ca toate drumurile forestiere să treacă în domeniul public al
comunei.
D-ra consilier Moțco G. precizează că dacă un drum ar deservi mai multe locuințe, ar fi bine
să se aprobe. Domnul primar răspunde: se consideră că aceste drumuri forestiere sunt în dublă
administrare: și ocol silvic și primărie, chiar triplă, și consiliu județean-de exemplu, drumul 176dr.brodina, care figurează drum clasat.
Domnul consilier Mehno V. propune o adresă către ocoale. Domnul primar răspunde: s-a
făcut adresă. Ceea ce nu se poate transfera este drumul Bobeicuța și Cobilioara-fond bisericesc.
Domnul consilier Vovciuc B. precizează că ar bine drumul Cobilioara de luat în domeniu,
măcar până unde ne interesează, adică până la locuințe. Domnul primar răspunde: s-a făcut
adresă și nu sunt de acord.
Se trece la discuții:
Domnul primar dă citire următoarelor adrese:
a) Adresa Instituției Prefectului nr.25003/20/2/22.12.2020 referitoare la repartitii afișe
aferente campaniei vaccinare Covid-19, ptrivind Ordinul nr.464921/21.12.2020;
b) Adresa Camerei de Conturi Suceava nr.1646/17.12.2020 referitoare la transmitere
informații privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia
nr.45/236/19.12.2018-Cap.13 și Cap.C=termen: 04.01.2020;
c) Adresa Camerei de Conturi Suceava nr.1567/307/1686/236/2020/16.12.2020 referitoare
la înlăturarea deficiențelor constatate în raportul de audit nr.1686/236/01.11.2018 și a
Deciziei nr.45/236/19.11.2018.
Domnul primar mai precizează că s-a alocat suma de 3000 lei pentru școală, dar au existat
discuții, precum ar fi fost prea puțin. Domnul consilier Vovciuc B.precizează că, pe viitor, ar trebui
mai mult.
Referitor la deseuri, domnul primar specifică: pentru ridicarea deseurilor s-a plătit suma de
9300 lei, iar pentru cele 22 tone de deseuri transportate la Marginea, s-a plătit suma de 13800 lei.
Cu autoutilitara achiziționată s-au transporta 14 tone de deseuri și se încearcă recuperarea sumei
de 8 lei/tonă de la OIREP. Se lucrează la graficul colector pentru anul 2021 și rugămintea este de
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a se respecta graficul cu strictețe; se vrea eliminarea deseurilor menajere pe cât posibil,prin
reducerea taxei pentru colectare chiar la jumătate. Domnul consilier Vovciuc B. pe acest subiect
preciează: propune să se dea saci pentru deșeurile selective la 3-4 gospodării, pentr u a se
colevcta. Domnul primar întreabă; dacă nu se respectă, ce facem? Domnul consilier Vovciuc B.trebuie găsite soluții prin muncă. Domnul primar: propunerea e bună, pentru că mașina nu ar mai
opri din poartă în poartă, dar nu se știe dacă omul va respecta, deoarece trebuie lămurit până
înțelege. Domnul viceprimar Mechno Marian: cu mașina achiziționată, practic se scot sacii. D-na
consilier Macoviciuc E.-solicită saci pentru a distribui în cătunul ei, deoarece oamenii solicită. D-nul
consilier Drebitca A.-referitor la saci, de lăsat la magazinele din vârful Bobeicii și oamenii vor lua,
la Borciuc, la el la magazin. Domnul consilier Mehno V.-va face ceva ingradit pentru a pune sacii,
sa nu traga cainii până vine mașina și colectează. Domnl primar: referitor la colectarea din cătunul
Plosci, nu se poate ajunge, deoarece este gheață mare. Domnul consilier Vovciuc B.- oamenii
sunt revoltați din cauza taxei de deseuri care a fost stabilită în trecut. De asemnea, referitor la
amplasarea containerului în fața magazinului său, la Podul Hergheliei, nu este de acord cu acesta
să stea acolo, el nu a investit atâția bani acolo ca să aibă gunoaie în față; speră că este doar
temporar, pentru câteva zile; s-a adresat primăriei, nu aprimit nici un răspuns; oamenii vor pune
gunoiul lângă container, va bate vântul, iar după ce se umple, vor fi gunoaie peste tot si solicită a
se întreba Garda de Mediu dacă e bine să stea acolo. Domnul primar:- unde este containerul,nu
este stabilit punct de colectare, deoarece se va colecta din poartă în poartă, și solicită a se
îndrepta camerele de supraveghere către container pentru a vedea cine aruncă.
Referitor la drumuri: d-na consilier Macoviciuc e. solicită antiderapant pe ulița din cătunul ei,
gheată mare.Domnul primar: este antiderapant achiziționat pentru Bobeica, Plosci și Aluniș, mai
este de dus pe Pohoniș+Brodina. La Brdoina este finalizată decolmatarea între poduri, care este
finanțată din bugetul local. Propune desfacerea pieței și să se umple cu nivelul drumului și se va
face o piață acoperită.
D-nul consilier Habur Ioan, 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
Ioan HABUR

Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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