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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

 
Anexă la Dispoziția primarului nr.100/21.12.2021 
Nr.7138/21.12.2021 
 

INVITAȚIE 
Stimate dle/dnă consilier local_______________ 

 
În temeiul art.133 alin.1 şi art.134 alin.1 lit.a,alin.2,alin.3 lit.a din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, primarul Comunei Izvoarele Sucevei, 
Mihail MECHNO, vă invită la ședința ordinară a Consiliului Local care va avea loc în 
sala de ședințe a sediului  Primăriei  comunei  Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în 
data de 28 decembrie 2021, la ora 10.oo, cu următorul proiect de ordine de zi: 
 

Proiectul ordinii de zi 
a celei de-a 78-a ședință din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local 

 
1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local care a avut loc pe data 15 decembrie 2021,cf. prevederilor art.138 

alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:Cătălina JURAVLE– secretarul general al comunei; 

2. Proiect de hotărâre nr.6650 din 19.11.2021 privind stabilirea impozitelor și a 

taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

3. Proiect de hotărâre nr.6654 din 19.11.2021 privind aprobarea procedurii de 

acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de 

întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei 

Izvoarele Sucevei, de către persoanele fizice şi juridice; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

4. Proiect de hotărâre nr.6791 din 25.11.2021 privind stabilirea indemnizației 

lunare de ședință a consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei, pentru anul 

2022; 

    Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

5. Proiect de hotărâre nr.6935 din 08.12.2021 privind aprobarea decontării 

cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna noiembrie 2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

6. Proiect de hotărâre nr.6938 din 08.12.2021 privind stabilirea coeficienților de 
ierarhizare în vederea stabilirii salariilor de bază pentru aleșii locali, funcţionarii publici şi 
personalul  contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava; 
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Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

7. Proiect de hotărâre nr.6942 din 08.12.2021 privind aprobarea  prelungirii 
duratei Contractului de lucrări nr.4045/108/14.08.2019 având ca obiect 
„MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțată  prin Programul 
național de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

8. Proiect de hotărâre nr.6991 din 09.12.2021 privind aprobarea rețelei școlare 
din comuna Izvoarele Sucevei,județul Suceava pentru anul școlar 2022-2023; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

9. Proiect de hotărâre nr.6519 din 11.11.2021 privind aprobarea înregistrării 
ședințelor publice, precum și transmiterea acestora online pe platformele de socializare; 

Iniţiator: Vovciuc Beniamin Petrică – consilier local;  

10. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

  11. Diverse. 

Proiectele de hotărâre de la nr.crt.2-5 și nr.7 a fost transmis Comisiei de 

specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități 

economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, în vederea emiterii  

avizului consultativ. 

Proiectul de hotărâre de la nr.crt.8 a fost transmis Comisiei de  specialitate  nr.2 
pentru  activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, 
tineret și sport. 
       Proiectul de hotărâre de la nr.crt.6 a fost transmis Comisiei de specialitate nr.3 
pentru administrație publică locală, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, 
gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice în vederea emiterii  avizului 
consultativ. 

Proiectul de hotărâre de la nr.crt.9 a fost transmis celor trei comisii de specialitate 

în vederea emiterii avizului din partea comisiilor reunite. 

Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței Consiliului Local. Puteți să 

formulați amendamente la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local înscrise în 

proiectul ordinii de zi și să le transmiteți secretarului general la adresa de poștă 

electronică izvoarele.sucevei@prefecturasuceava.ro . 

 Cu deplină colegialitate, 
 
 

 
Secretar general al comunei, 

 
Cătălina JURAVLE 

 
 


