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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

 
Anexă la Dispoziția primarului nr.71/16.09.2021 
Nr. 5500/16.09.2021 
 

INVITAȚIE 
Stimate dle/dnă consilier local_______________ 

 
În temeiul art.133 alin.2 lit.a şi art.134 alin.1 lit.a,alin.2,alin.3 lit.b 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 23 septembrie 2021, la ora 10.oo, cu următorul proiect de ordine de zi: 
 

Proiectul ordinii de zi 
a celei de-a 71-a ședință din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local 

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

Consiliului Local care a avut loc pe data 26 august 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.5060 din 23.08.2021 privind alegerea președintelui de 

ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru 
perioada  sept.-oct.-nov.  2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
3.Proiect de hotărâre nr. 5210 din 01.09.2021 privind aprobarea structurii 

organizatorice si a statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
4.Proiect de hotărâre nr.5820 din 5 decembrie 2019 pentru aprobarea 

Regulamentului privind  procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 
pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
5. Proiect de hotărâre nr.5186 din 31.08.2021 privind  aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la 
nivelul Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
6.Proiect de hotărâre nr. 5269 din  06.09.2021 privind aprobarea modalității de 

gestiune pentru prestarea serviciului de salubrizare la nivelul Comunei Izvoarele 
Sucevei,judeţul Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
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7. Proiect de hotărâre nr.5292 din 07.09.2021 privind aprobarea  prelungirii 

duratei Contractului de lucrări  nr.4045/108/14.08.2019 precum și 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” finanțată  prin 
Programul național de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
 8. Proiect de hotărâre nr.5494 din 16.09.2021 privind rectificarea bugetului local, 
de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
 
9. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

  10.Diverse. 
 
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 UAT, 

 
Cătălina JURAVLE 


