
 1 

 
 

                                     

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

 
Anexă la Dispoziția primarului nr.56/17.06.2021 
Nr.4213/17.06.2021 
 

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 24 iunie 2021, la ora 10.oo, cu următorul proiect de ordine de zi: 
 

Proiectul ordinii de zi 
a celei de-a 68-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 mai 2021,cf. prevederilor art.138 alin.15 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT; 
2.Proiect de hotărâre nr. nr.3871 din 25.05.2021 privind modificarea 

organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul 
Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
3.Proiect de hotărâre nr.3875 din 25.05.2021 privind solicitarea de trecere a 

unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei 
Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al Comunei Izvoarele Sucevei, 
județul Suceava și administrarea Consiliului Local Izvoarele Sucevei; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
4.Proiect de hotărâre nr.4073 din 07.06.2021 privind aprobarea decontării 

cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna MAI 2021; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

5.Proiect de hotărâre nr.4171 din 15.06.2021 privind prelungirea duratei 
Contractului de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum 
Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
6. Proiect de hotărâre nr.4201 din 16.06.2021 privind aprobarea de achiziție 

directă de servicii și atribuirea contractului de delegare gestiune având ca obiect 

prestarea serviciilor de salubrizare privind activitățile de colectare separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare – fracția umedă și colectarea și 
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transportul deșeurilor reciclabile – fracție uscată, din comuna Izvoarele Sucevei, județul 

Suceava către Societatea Comercială Florconstruct S.R.L. 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
 

7. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
  8.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 primariaizsv1@yahoo.com. 

 
 
 Cu deplină colegialitate, 
 
 
 

 
Secretar general al UAT, 

 
Cătălina JURAVLE 


