ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28 oct. 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.75/21.10.2021 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,8 prezenți,
absenți nemotivat: Mehno Vasile, Zaieț Grigorie și 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.6207/20.10.2021
privind necesitareea adoptării în regim de urgență a două proiecte, a referatului
nr.6256/25.10.2021 privind suplimentarea ordinii de zi și adoptarea in regim de urgență a
proiectului privind revocarea HCL nr.27/2021 și a referatului nr.6303/27.10.2021 necesitatea
suplimentării ordinii de zi și adoptarea in regim de urgență a proiectului privind participarea la
Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția
”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Izvoarele Sucevei, județul
Suceava”, fiind votată ”pentru” de toți cei 8 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 extraordinară a
Consiliului Local care a avut loc pe data 12 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.6011 din 13.10.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu
efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna septembrie 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3. Proiect de hotărâre nr.6016 din 13.10.2021 privind aprobarea înființării Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Izvoarele Sucevei;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4. Proiect de hotărâre nr.6133 din 18.10.2021 privind desemnarea unui consilier local din
cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava ca membru în comisia de
concurs pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
5. Proiect de hotărâre nr.6136 din 18.10.2021 privind completarea HCL nr.38/05.10.2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform OG nr.15/2021 privind
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM
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COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL
SUCEAVA” finanțata prin Programul național de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea
satului romanesc;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
6. Proiect de hotărâre nr.6208 din 20.10.2021 privind acodarea unui sprijin financiar pentru
unitățile de cult - Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului’’ Izvoarele Sucevei I si Parohia Brodina de
Sus, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei, în anul 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
7. Proiect de hotărâre nr.6213 din 20.10.2021 privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
8. PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6257 din 25.10.2021 pentru revocarea HCL
nr.27/26.08.2021 privind declararea unor bunuri ca fiind de uz și interes public local;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
9. PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6304 din 27.10.2021 privind participarea la Programul
privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția
”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
10. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
11.Diverse.
Din totalul de 8 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.
Primul punct al ordinii de zi: 1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în
şedinţa extraordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 12 octombrie 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 12.10.2021, 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.6011 din 13.10.2021 privind
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna septembrie
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.
D-na contabil Gramada A prezintă raportul de specialitate nr.6013/13.10.2021.
D-nul consilier, Mechno M.prezintă avizul favorabil al comisiei nr.6289/27.10.2021 cu 4
voturi ”pentru” , și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea
navetei cadrelor didactice, pentru luna septembrie 2021.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
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Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.43 privind aprobarea decontării
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna septembrie 2021, a fost adoptată,
prin vot deschis, cu majoritate absolută de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6016 din 13.10.2021 privind
aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Izvoarele Sucevei .
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.
D-nul viceprimar Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr.6018/13.10.2021.
D-na consilier, Macoviciuc E., prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6271/26.10.2021 cu 3
voturi ”pentru”, cu mențiunea să facă parte si un consilier local din schema SVSU.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: D-nul consilier Vovciuc B propune ca în
schema SVSU să fie inclus și un voluntar neplătit, pentru a participa la toate acțiunile SVSU,
pentru a urmări organizarea de la bază. În acest sens d-nul consilier Habur I îl propune pe d-nul
consilier Vovcic B, propunere votată ”pentru” de toți cei 8 consilieri prezenți. D-nul primar
precizează că din schemă trebuie să facă parte, obligatoriu, angajați să dacă are obiecțiuni
împotrivă? Vovciuc B. :nu are obicțiuni, nu este împotriva lor, dar știe ce vorbește și e necesar un
consilier local.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență (SVSU) Izvoarele Sucevei.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.44 privind aprobarea înființării Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Izvoarele Sucevei ,a fost adoptată, prin vot deschis, cu
majoritate simplă de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6133 din 18.10.2021 privind
desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul
Suceava ca membru în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director la Școala
Gimnazială ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei”.
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.
D-na consilier Cvar V. prezintă raportul de specialitate nr. 6135/18.10.2021.
D-na consilier, Hutopilă G. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6310/28.10.2021 cu 3 voturi
”pentru”, fără amendamente.
D-na consilier Borciuc E.îl propune pe d-nul consilier Mechno Marian.
D-na consilier Hutopilă G îl propune pe d-nul consilir Habur I.
Se supune la vot prima propunere: cine este pentru d-nul Mechno Marian? Din totalul de 8
consilieri prezenţi, au votat pentru 5, împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Se supune la vot a doua propunere: cine este pentru d-nul Habur I? Din totalul de 8
consilieri prezenţi, au votat pentru 2, împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
În urma voturilor exprimate, d-nul Mechno Marian este desemnat ca membru în comisia de
concurs.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier local din cadrul
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava ca membru în comisia de concurs
pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei”.
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Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.45 privind desemnarea unui consilier local
din cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava ca membru în comisia
de concurs pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Ion Aflorei” Izvoarele
Sucevei”,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă, de către cei 8 consilieri locali în
funcție și prezenți.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6136 din 18.10.2021 privind
completarea HCL nr.38/05.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați
conform OG nr.15/2021 privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție
„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA, COMUNA IZVOARELE
SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțata prin Programul național de dezvoltare locala,
Subprogramul Modernizarea satului romanesc.
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. 6138/18.10.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6290/27.10.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei, fără amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.38/05.10.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform OG nr.15/2021 privind cheltuielile
de capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL
DANILENI-POHONIȘ-BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA”
finanțata prin Programul național de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului
romanesc.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.46 privind completarea HCL
nr.38/05.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform OG
nr.15/2021 privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție
„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA, COMUNA IZVOARELE
SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțata prin Programul național de dezvoltare locala,
Subprogramul Modernizarea satului romanesc,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate
absolută, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6208 din 20.10.2021 privind
acodarea unui sprijin financiar pentru unitățile de cult - Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului’’
Izvoarele Sucevei I si Parohia Brodina de Sus, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei, în
anul 2021.
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.
D-na contabil Gramad A. prezintă raportul de specialitate nr. 6210/20.10.2021.
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D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6291/27.10.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei, fără amendamente.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: D-nul consilier Habur I.întreabă dacă acesti
bani sunt în bugetul local? D-nul primar: da, au fost prinși în buget la capitolul sprijinire culte. Dnul consilier Vovciuc B.precizează că este vorba de ceea ce s-a discutat la începutul anului
pentru biserică. D-na consilier Macoviciuc e.întreabă dacă suma va fi împărtită si cu biserica din
Bobeica, deoarece ar fi necesar pentru a termina bucătăria? D-nul primar: nu, se va vedea la
annul, în funcție de buget.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind acodarea unui sprijin financiar pentru unitățile de
cult - Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului’’ Izvoarele Sucevei I si Parohia Brodina de Sus, din
bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei, în anul 2021.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.47 privind acodarea unui sprijin financiar
pentru unitățile de cult - Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului’’ Izvoarele Sucevei I si Parohia
Brodina de Sus, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei, în anul 2021,a fost adoptată, prin
vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.6213 din 20.10.2021 privind
aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare,
pentru trim.III/2021.
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 contabil Gramad A. prezintă raportul de specialitate nr. 6215/20.10.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6292/27.10.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei, cu următorul amendament din
partea d-lui consilier Vovciuc B.:să se reducă cheltuielile de personal, la birouri, cod 51.02.10, la
nivelul instituției.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: d-nul consilier Vovciuc B.precizează: pentru
annul 2022 d-nul primar să ia în serios comasarea unor posture, în birouri,reducerea
personalului și angajarea persoanelor pentru lucrări publice și de întreținere, deoarece nu se pot
plăti la infinit sume atat de mari, ar trebui să colectăm în regim propriu deșeurile și nu e normal
ca doi angajați la salubrzare să facă față, dacă ar fi mai multe persoane la salubrizare, s-ar
putea ocupa și de lucrări de întreținere și deșeuri și nu ar fi necesar să ridicăm taxa pentru
salubrizare; suntem singura comună cu doi angajați și solicit să se țină cont de acest aspect.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului
local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2021.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.48 privind aprobarea contului de execuție
al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2021,a fost adoptată,
prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți.
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Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6257 din 25.10.2021
pentru revocarea HCL nr.27/26.08.2021 privind declararea unor bunuri ca fiind de uz și interes
public local.
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.
D-na secretar general dă citire adresei Instituției Prefectului nr.15348/10/1/2021 cu precizarea
necesității de a respecta prevderile art.298 alin.9-14 din OUG nr.57/2019.
D-nul viceprimar Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr. 6259/25.10.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 6293/27.10.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei, fără amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru revocarea HCL nr.27/26.08.2021 privind
declararea unor bunuri ca fiind de uz și interes public local.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă _-__ şi _-__ s-a abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.49 pentru revocarea HCL
nr.27/26.08.2021 privind declararea unor bunuri ca fiind de uz și interes public local, a fost
adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: PROIECT de HOTĂRÂRE nr.6304 din 27.10.2021
privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat
public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Izvoarele Sucevei,
județul 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 Chra V. prezintă raportul de specialitate nr. 6306/27.10.2021.
D-nul consilier, Mechno M. prezintă avizul nefavorabil al comisiei nr. 6315/28.10.2021 cu 4
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 5 membri ai comisiei, cu amendamentul: condițiile
de eligibilitate nu pot fi îndeplinite și riscăm să pierdem banii.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:
D-nul primar precizează: este același proiect ca și annul trecut, doar că cerințele și
criteriile sunt mai complicate acum; nu se pot instala becurile decât pe aliniamentul drumului
judetean și pe DC Bobeica, iar criteriile de eligibilitatee sunt foarte greu de îndeplinit, nu vom
putea obține toate avizele/acordurile, dar proiectul în sine va trebui achitat.
D-nul consilier Vovciuc B.: ar prefer ca suma de 150.000 lei să se ofere ca ajutor
oamenilor care nu au current, din lista pe care a depus-o la d-nul primar; întrebă: e posibil să
plătim și să nu fie aprobat proiectul? Răspuns: Da; atunci propune să se extindă rețeaua se
electrificare prin cofinanțare de la primărie, daca se poate.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de
iluminat public în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru - împotrivă _-__ şi _8__ s-a abţinut.
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Având în vedere rezultatul votului,se va respinge proiectul nr. 6304 din 27.10.2021 privind
participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Izvoarele Sucevei,
județul Suceava”, pentru lipsă de cvorum fiind adoptată Hotărârea nr.50 privind respingerea
proiectului de hotărâre nr.6304/2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței
energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat
public în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”.
Se trece la punctual 10: Diverse
D-nul Habur I propune mutarea sediului postei în unul din spațiile publice din comuna. D-nul
primar: a fost propus la Căminul Cultural.
D-na consilier Macoviciuc E.întreabă dacă numita Zaieț Maria are dreptul la ajutor social.
Raspunde d-nul primar: în urma verificărilor effectuate, nu se încadrează cf.legii. De asemenea, dna consilier ridică din nou problema șanțurrilor în varful Bobeicii, deoarece va veni înghețul. D-nul
primar: încă e blocată bascula la atelierul de reparații.
D-na consilier ridică problema comercianților ambulanți care transport marfă ,poliția nu ia
nicio măsură. D-na consilier Macoviciuc E.a reamintit faptul că a solicitat o anumită listă de la
politie cu sesizările care se pot face la nr de urgență, dar nu s-a primit nimic.
D-nul consilier Vovciuc B. înttreabă: persoana care a dat concursul ptr primărie în ce stadiu
este? Este angajată, unde lucrează? D-nul primar răspunde: da, e angajată și e pe cale să plece.
D-nul primar propune ca la următoarea ședință de consiliu să fie invitate următoarele
persoane, reprezentanții instituțiilor: dr.uman, dr.veterinar, poliție și scoală, toți cei prezenți de
acord.
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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