ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29 decembrie 2020, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată,de îndată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.183/21.12.2020 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,10 prezenți
și un consilier absent nemotivat: Mehno Vasile.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire referatului de suplimentare a ordinii
de zi cu nr.7240/22.12.2020, fiind votată cu majoritate simplă „pentru” de către cei 10 consilieri
locali prezenți.
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. Proiect de hotărâre nr.6941/07.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,
precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
2.Proiect de hotărâre nr.6945/07.12.2020 privind stabilirea indemnizației lunare de şedinţă
ale consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei,pentru anul 2021.
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3.Proiect de hotărâre nr. 6949/07.12.2020 privind aprobarea planului de acţiune pentru
perioada 1 ianuarie- 31 martie 2021 pentru benificiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, , cu modificările și completările ulterioare şi pentru persoanele care vor efectua ore de
muncă neremunerată în folosul comunităţii;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4. Proiect de hotărâre nr. 6953/07.12.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu
efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru lunile septembrie-octombrie 2020;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
5. Proiect de hotărâre nr. 6956/07.12.2020 privind decontarea,din bugetul local,a burselor
de ajutor social pentru elevii bursieri ai Scolii Gimnaziale” Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei,pentru
lunile februarie-iunie 2020;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
6. Proiect de hotărâre nr.7241/22.12.2020 privind aprobarea rețelei școlare din comuna
Izvoarele Suceveu, județul Suceava pentru anul școlar 2021-2022;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
7. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
8.Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru?
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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 stabilit prin Dispoziția nr.183/2020-„ 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 a fost aprobat în cadrul ședinței din data de 23.12.2020. Domnul consilier Vovciuc
B.întreabă de ce nu a fost aprobat procesul verbal al ședinței din data de 23.12.2020? D-na
secretar general răspunde: dacă era puțin atent ar fi aflat răspunsul singur, și anume că procesulverbal al ședinței va fi aprobat la următoarea ședință, deoarece convocarea pentru data de 29
decembrie s-a realizat înainte de 23 decembrie și atunci nu se știa ca va mai avea loc o ședință.
Punctul șapte al ordinii de zi stabilit prin Dispoziția nr.183/2020-„ PROIECT de HOTĂRÂRE
nr.7213/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020 a
fost aprobat în regim de urgență prin HCL nr.50/23.12.2020.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre nr.6941/07.12.2020 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, 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-nul Leuștean Andrei, consilier, prezintă raportul de specialitate nr.6943/07.12.2020.
D-nul consilier, Mechno Marian, prezintă avizul favorabil al comisiei nr.7315/29.12.2020 cu
5 voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a
taxelor speciale, pentru anul 2021.
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.51 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale,precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021, 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 Habur I.precizează că ar trebui reduse posturile, deoarece totul este
computerizat acum. Domnul primar răspunde: da, dar volumul de muncă este mai mare, nu ca pe
vremuri; funcționarea este permanentă și la nivelul primăriei există o organigramă bine
compartimentată. Domnul consilier Vovciuc B.precizează că sunt mai multe hârtii ca înainte și
propune ca în annul 2021 să se facă reduceri de cheltuieli și să se învestească mai mult în servicii
publice, infrastructură, resurse umane pe partea de drumuri, ar trebui angajate 1-2 persoane; de
asemnea, de investit în utilaje și propune întâlnirea cu contabil, și alte persoane responsabile
pentru a analiza modul de reducere a cheltuielilor, și de văzut unde se poate investi, de căutat ce
a mai bună soluție. Domnul primar răspunde: s-au depus o serie de proiecte care au fost finanțate
integral din bugetul de stat și/sau partial din bugetul local și îl întreabă pe domnul Vovciuc B.dacă,
în privința firmei lui, este mereu pe profit? Domnul consilier Vovciuc B.-da, dar mai sunt și pierderi.
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D-na secretar general face următoarele precizări: nr.de posture este stabilit de către Instituția
Prefectului, în funcție de nr.de locuitori, iar funcțiile publice aprobate de către ANFP București.
D-nul primar continua discuția astfel: pentru terenurile neproductive nu ar trebui de plătit, iar
utilajele sunt destinate domeniului public. D-nul consilier Vovciuc B.intreabă de ce mai este prins
în tablou dacă nu se aplică? Domnul consilier Habur I: se poate închiria căminul, există
autorizație? D-nul primar: da, cu condiția să se plătească taxa, și spune că s-a opus înainte,
deoarece se lăsa foarte mare mizerie în urmă. La salubritate plătesc doar 5 membri ai familiei și
cei care au domiciliul pe raza comunei. D-na consilier Macoviciuc E.precizează că nu I se pare
correct ca fiica ei, care stă cu chirie în timișoara să plătească și acolo și aici. La fel ridică problema
și d-nul consilier Zaieț Gr.care precizează ca pentru cei plecați în străinătate și vin f rar, o data/an,
nu e corect să plătească. D-nul primar repetă: unde are domiciliul, acolo plătește.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6945/07.12.2020 privind
stabilirea indemnizației lunare de şedinţă ale consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele
Sucevei,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.
D-nul Leuștean Andrei, consilier, prezintă raportul de specialitate nr.6947/07.12.2020.
D-nul consilier, Mechno Marian, prezintă avizul favorabil al comisiei nr.7316/29.12.2020 cu
5 voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de şedinţă ale
consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei,pentru anul 2021.
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.52 privind stabilirea indemnizației lunare de
şedinţă ale consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei,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 4 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre nr. 6949/07.12.2020 privind
aprobarea planului de acţiune pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie 2021 pentru beneficiarii Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, , cu modificările și completările ulterioare şi pentru
persoanele care vor efectua ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.”
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-nul viceprimar, prezintă raportul de specialitate nr.6951/07.12.2020.
D-ral consilier, Moțco G., prezintă avizul favorabil al comisiei nr.7317/29.12.2020 cu 5 voturi
”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru perioada 1
ianuarie- 31 martie 2021 pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 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?
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Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă
__-__ şi _-__ s-au
abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.53 privind aprobarea planului de acţiune
pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie 2021 pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, , 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.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:
D-ra consilier Moțco G. propune ca fiecare consilier să întocmească o listă cu cetățenii din
zona pe care o reprezintă, pentru a analiza sursa de venit, să se facă anumite verificări și de văzut
dacă nu se încadrează la venitul minim garantat. Întreabă daca venitul se poate mări? D-nul
primar răspunde: nu. D-ra Moțco G. ar vrea să știe care sunt persoanele care prestează muncă în
folosul comunității. D-nul viceprimar răspunde: datele sunt confidențiale, dosarele au fost revizuite,
și totul este în regulă, au normă de lucru.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr. 6953/07.12.2020 privind
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru lunile
septembrie-octombrie 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.
D-na contabil, prezintă raportul de specialitate nr.6955/07.12.2020.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.7318/29.12.2020 cu 5
voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea
navetei cadrelor didactice, pentru lunile septembrie-octombrie 2020.
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.54 privind aprobarea decontării cheltuielilor
cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru lunile septembrie-octombrie 2020, 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 ” Proiect de hotărâre nr. 6956/07.12.2020 privind
decontarea,din bugetul local,a burselor de ajutor social pentru elevii bursieri ai Scolii Gimnaziale”
Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei,pentru lunile februarie-iunie 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.
D-na contabil, prezintă raportul de specialitate nr.6958/07.12.2020.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.7319/29.12.2020 cu 5
voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind decontarea,din bugetul local,a burselor de ajutor
social pentru elevii bursieri ai Scolii Gimnaziale” Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei,pentru lunile
februarie-iunie 2020.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
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Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă
__-__ şi _-__ s-au
abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.55 privind decontarea,din bugetul local,a
burselor de ajutor social pentru elevii bursieri ai Scolii Gimnaziale” Ion Aflorei” Izvoarele
Sucevei,pentru lunile februarie-iunie 2020, 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:
D-nul consilier Vovciuc B.precizează că este prea mica suma de 50 lei pentru burse.
D-na secretar general dă citire adresei Avocatului poporului nr.19251/2020 referitoare la
cuantumul bursei pentru annul școlar 2020-2021 care este de minim 100 lei.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.7241/22.12.2020 privind
aprobarea rețelei școlare din comuna Izvoarele Suceveu, județul Suceava pentru anul școlar
2021-2022.”
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 prezintă raportul de specialitate nr.7243/22.12.2020.
D-ra consilier Moțco G. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.7320/29.12.2020 cu 5 voturi
”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din comuna Izvoarele
Suceveu, județul Suceava pentru anul școlar 2021-2022.
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.56 privind aprobarea rețelei școlare din
comuna Izvoarele Suceveu, județul Suceava pentru anul școlar 2021-2022, a fost adoptată, prin
vot deschis, cu majoritate simplă, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:
D-nul primar precizează că, începând cu annul școlar următor GPN Plosci se desființează din
cauza nr.mic de preșcolari și dă citire adresei de la Școala gimnazială Izv.Sucevei
nr.1546/25.11.2020.
Se trece la punctul 8-Diverse:
Domnul viceprimar se referă la: Cu autoutilitara achiziționată s-au transportat 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 a se respecta graficul cu strictețe; se vrea
eliminarea deseurilor menajere pe cât posibil,prin reducerea taxei pentru colectare chiar la
jumătate. Sunt prevăzute și amenzi și vor suferi cei care respectă pentru cei care respectă. De
asemenea, dacă se amestecă reciclabil cu menajer este refuzată mașina la preluare la Marginea.
Domnul consilier Vovciuc B. pe acest subiect preciează: fiecare consilier local să-și facă treaba în
zona lui de competență, si propune să se întocmească o adresă căytre cetățeni în care să fie
precizat faptul că dacă vor respecta selectarea deșeurilor, vor scădea și taxele.Ar fi bine să
începem de anul acesta și vom vedea rezultatele la anul, nu este imposibil, doar că trebuie muncă
de lămurire cu oamenii.Este necesar ca oamenii să stie că dacă se reciclează, se scad și taxele și
rpomite că se implica în acest sens.D-nul primar: de când se face colectarea cu autoutilitara, s-a
îmbunătățit colectarea deșeurilor, important e să se respecta data programată pentru ridicarea
sacilor. D-nul consilier Buceac I-sunt persoane care stau f departe de drum și sunt nemulțumiți de
taxa prea mare, si mai fac și scandal (Coroamă T.) și se mai amestecă deșeurile
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(reciclabil+menajer). D-nul primar propune să fie de câteva ori de față d-nul viceprimar la ridicarea
sacilor.
D-nul consilier Zaieț Gr.: în cătunul Plosci nu s-a ridicat gunoiul, ce e de făcut? Daca va sta
mai multe luni la porțile oamenilor, ce va fi? D-nul primar răspunde: din cauza condițiilor meteo, nu
se poate ajunge, trebuie de lămurit oamenii și ce e mai important, să nu mai arunce în pădure saci
cu gunoi, să ducă muncă de lămurire să scoată în fața porții, cf,graficului. Cum se poate trece din
cauza gheții, se va anunța si se va colecta.
D-na consilier Macoviciuc E. solicită a se monta instalații și la biserica din Bobeica. Solicită
antiderapant pe ulița spre casa ei și a vecinilor, deoarece e gheață și nu se poate circula. Ar fi bine
sa se mai angajeze persoane si la noi în privința drumurilor. D-nul primar răspunde: prioritară este
Brodina, după care va merge și la Bobeica și în acest fel se va interveni peste tot cu
antiderapantul achiziționat.
D-na secretar general urează un an nou mai bun, cu realizari, impliniri și conlucrare
constructivă cu toate instituțiile.
D-nul primar urează tuturor multă sănătate, împliniri, La mulți ani tuturor să sa fie un an
rodnic, prin implicarea tuturor în vederea depunderii de proiecte în domeniile cheie, infrastructură.
D-nul consilier Vovciuc B. specifică faptul că dacă pune întrebări, nu înseamnă că este
contra a ceea ce se face și solicită d-lui primar scuze în public de afirmația care a făcut-o. D-nul
primar precizează ca își va cere scuze doar față de persoana în cauză.
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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