
 

 

   ROMÂNIA 

   JUDEȚUL SUCEAVA 

STATUTUL COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA 
 

Capitolul 1. Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale, COMUNA 

IZVOARELE SUCEVEI 

 

Art. 1. – (1) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu 

propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal;  

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind 

administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din 

raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii. 

(2) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI  are sediul social în loc. IZVOARELE SUCEVEI, la 

adresa:nr.53, Jud. SUCEAVA, CP 727330, precum și codul de înregistrare fiscală 4326744. 

(3) Însemnele specifice ale Comunei IZVOARELE SUCEVEI sunt: 

a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1290/04.11.2003 privind 

aprobarea stemelor comunelor din județul Suceava, al cărui model este prevăzut în Anexa 

nr. 1.1;  

Art. 2. – (1) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI are reședința în satul IZVOARELE 

SUCEVEI. 

(2) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI se delimitează din punct de vedere teritorial 

astfel: 

- este situată în Nordul României, la granița cu Ucraina, în Nord-Vestul județului 

Suceava, în cuprinsul Obcinelor Bucovinei. 

- din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul Comunei Izvoarele Sucevei se 

desfășoară în Nordul Carpaților Orientali, în cuprinsul Obcinelor Bucovinei, ocupând 

porțiuni din capetele nordice ale Obcinei Mestecăniș și Obcinei Feredeu. 

- limitele Comunei Izvoarele Sucevei sunt: limita nord-vestică este dată de granița cu 

Ucraina, pe o lungime de 23 km, limita nordică marchează contactul cu Comuna Ulma, în 

partea de est, se învecinează cu Comunele Brodina și Moldovița, iar în partea de sud și sud-

vest, teritoriul se mărginește cu Comunele Moldova-Sulița și Cârlibaba. 

(3) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI are în componență un număr de 3 localități 
rurale, denumite sate,  care sunt amplasate după cum urmează: localitatea Izvoarele 
Sucevei-sat de reședință, sat  Bobeica și sat Brodina. 

(4) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, potrivit legislației privind amenajarea 
teritoriului național are rangul  IV ȘI V. 

(5) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI are o suprafață de 132,7 km2(2,2% din întinderea 
județului Suceava, fiind una dintre cele mai întinse comune din partea de nord a țării), din 
care: 
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a) 284,8296 ha teren agricol și 
b) 216,5573 ha teren neagricol. 
 
(6) Suprafața de teren agricol, prevăzută la alin. (5), lit. a) cuprinde: 
a) 1,1453 ha teren arabil; 
b) 154,6123 ha pășuni; 
c) 129,0320 ha fânețe; 
d) 0,0400 ha grădini familiale; 
 (7) Suprafața de teren neagricol, prevăzută la alin. (5), lit. b) cuprinde: 
a) 214,0737 ha păduri; 
b) 3,0598 ha construcții;      
c) 0,1438 ha drumuri. 

 
Art. 3. – (1) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI  dispune de o rețea hidrografică formată 

din: râuri. 
(2) Pe teritoriul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI, după caz, se regăsește o floră și 

faună diversă. 
(3) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI dispune de o mare diversitate de soluri.   
 (4) Denumirea și lungimea râurilor, a faunei și florei de pe raza teritorială a 

COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI se regăsesc în Anexa nr. 1.2.     

 
Art. 4. – (1) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI s-a înființat în anul 1501. 
(2) Prima atestare documentară a COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI  a fost în 17 

noiembrie 1501, ”actul de naștere” fiind consemnat într-un hrisov al lui Ștefan cel Mare 
prin care se confirmă ca proprietate a Mănăstirii Putna.(E. Grigorovitza,1908).  

(3) Evoluția istorică a COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI  este următoarea:  
Viața și evoluția așezărilor sunt strâns legate de domeniul Mănăstirii Putna. La 15 

martie 1490 ”hotarele mănăstirii Putna țineau de la râul Suceava, cu toate izvoarele ei, 
începându-se hotarul acestei braniști de la obârșia Laurii, Obcina pe Falcău până la casa lui 
Benea și iarăși Obcina până la Arsuri, iar de acolo până la Suceava în Șipot ”(T.Bălan, 1929). 
Se impune o subliniere: ”Casa lui Benea trebuie să fie identică cu regiunea muntoasă la 
obârșia pârâului Brodina, zisă astăzi Benea sau Benschi.” (T. Bălan, 1929). 

Dicționarul Geografic al Bucovinei (1908) consemnează: ”populația era formată din 
huțuli, care se ocupau cu exploatarea pădurii, cu prăsila de cai și de oi, precum și cu 
stânăria”. Cu timpul, din cauza evenimentelor istorice și a condițiilor economice, numărul 
acestora a scăzut, satele comunei individualizându-se mai bine, cuprinzând mai multe 
elemente românești. 

În anul 1502, Ștefan cel Mare stabilește din nou hotarele Mănăstirii Putna, care ajung 
”pe Obcină la casa lui Benea, apoi pe Obcină până la Arsuri” (T.Bălan, 1929). 

În secolele al XV-lea și al XVIII-lea acest spațiu s-a caracterizat prin gospodării 
dispersate și sălașe. Este menționat Salașul Mare (1534) în Obcina Feredeului, dar mai 
târziu toate aceste locuințe sezoniere vor deveni permanente. Fost sat de sine stătător, 
Salașul Mare, identificat cu Salaș, aparține de satul Brodina, Comuna Izvoarele Sucevei. 

”Patria huțulilor”, care formează  majoritatea covârșitoare a populației, ”trebuie 
căutată în munții Pocuției” (I.Nistor,1915). Bătrânii satelor spun că, în urmă cu veacuri, 
strămoșii lor au imigrat din Transcarpatia din cauza terorii impusă de Imperiul 
Habsburgic, a armatei și a birurilor mari. Au preferat munții Bucovinei pentru a nu fi găsiți 
de autorități. (M.Andronic, 1999). 

 

Art. 5. – (1) Populația stabilă a COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI numără 2063 
locuitori1. 

(4) Populația COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI, după etnie cuprinde, după caz: 

                                                           
1 numărul populației totale potrivit datelor INS cu privire la ultimul recensământ al populației și locuințelor, respectiv 2011; 



 

a) 925  locuitori români; 
b) 1137  locuitori de etnie ucraineană; 
 
 (7) Statutul profesional al populației COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI se grupează, 

după caz, după cum urmează2: 
a) 100  locuitori reprezintă salariați; 
b) 36  locuitori reprezintă patroni; 
c) 350 locuitori reprezintă lucrători pe cont propriu (cei plecați în străinătate); 
d) 1200 locuitori reprezintă lucrători familiali în gospodărie proprie; 
e) 377  locuitori se află în alte situații (copii, pensionari, beneficiari ai 

indemnizației de handicap). 
(8) Sectorul în care își desfășoară activitatea locuitorii Comunei Izvoarele Sucevei  

sunt după cum urmează: 
a) 100 locuitori își desfășoară activitatea în sectorul de stat; 
b) 50 locuitori își desfășoară activitatea în sectorul privat; 
c) 713 locuitori își desfășoară activitatea în alt sector (neguvernamental); 
d) 1200 locuitori își desfășoară activitatea în gospodărie proprie. 
 

Capitolul 2. Autoritățile administrației publice locale 

Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 
a) Consiliul Local IZVOARELE SUCEVEI reprezintă autoritate deliberativă de la 

nivelul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI. Consiliul local al COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI 
este format din 11 consilieri locali. 

b) Primarul Comunei Izvoarele Sucevei este domnul Mihail MECHNO, ca autoritate 
executivă. 

c) La nivelul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI consiliul local a ales un viceprimar,  
numele acestuia  fiind Marian MECHNO. 

           (2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 4 consilieri locali 
aparțin Partidului Național Liberal, 4 consilieri locali aparțin Partidului Social Democrat, 
2 consilieri locali aparțin Alianței USR-PLUS și un consilier aparține Uniunii Ucrainenilor 
din România. 

(3) Constituirea Consiliului local IZVOARELE SUCEVEI s-a constatat  prin Ordinul 
Prefectului Județului Suceava nr.848/30.10.2020. 

 
Art. 7.- (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage 

titlul de cetățean de onoare, persoanelor fizice române sau străine pentru COMUNA 
IZVOARELE SUCEVEI. 

 (2) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de 
a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, ale 
Comunei IZVOARELE SUCEVEI se regăsesc în Anexa 1.3. 

 

Capitolul 3. Căi de comunicații 

Art. 8. – (1)  Raza teritorială a COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI este tranzitată de una 
dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport, 
cu modificările și completările ulterioare: 

a) Rețeaua rutieră; 
 (2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit  

Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

                                                           
2 Datele au fost culese din registru agricol, impozite și taxe locale, asistență socială, comunicare și colaborare 

interinstituțională. 



 

modificările și completările ulterioare, din: drumuri de interes județean și drumuri de 
interes comunal, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr. 1.4. 

 
 
Capitolul 4. Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza 

teritorială a unității administrativ-teritoriale 

Art. 9. – (1)  Rețeaua școlară de la nivelul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI, potrivit 
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde 
numărul total de unități de învățământ de stat acreditate.  

(2) Pe raza teritorială a COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI își desfășoară activitatea 
următoarele unități de învățământ: 

Nr. 

Crt. 

Denumirea unității de învățământ 

cu personalitate juridică 

Denumirea unității de învățământ fără 

personalitate juridică (arondată) 

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION 

AFLOREI” IZVOARELE 

SUCEVEI/PRI,GIM/Izvoarele 

Sucevei 

Tel/Fax 0230-575970,0230-

575999 

scizv_bradut@yahoo.com 

 

 

 

 

 

  GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE 

SUCEVEI/PRE/Izvoarele Sucevei 

ȘCOALA PRIMARĂ BUC/PRI/Buc 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
BOBEICA/PRE/Bobeica 

ȘCOALA PRIMARĂ BOBEICA/PRI/Bobeica 

ȘCOALA PRIMARĂ PLOSCII/PRI/Ploscii 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA DE 

SUS/PRI,GIM/Brodina de Sus 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRODINA DE 

SUS/PRE/Brodina de Sus 

ȘCOALA PRIMARĂ BRODINA SALAȘ/PRI/Salaș 

ȘCOALA PRIMARĂ CUNUNA/PRI/Cununa 

 

 (3) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI susține unitățile de învățământ și furnizorii de 
educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

  
Art. 10. – (1) Pe raza teritorială a COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI își desfășoară 

activitatea o instituție de cultură, respectiv Căminul Cultural. 
(2) Pe raza teritorială a COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI se organizează 16  

manifestări culturale, respectiv: crăciunul pe stil vechi (07-09 ianuarie), boboteaza (19 
ianuarie), sărbătorirea zilei de naștere a  lui Mihai Eminescu (15 ianuarie), Pagini de 
istorie cu ocazia Unirii Principatelor Române (24 ianuarie), mărțișor de ziua mamei (8 
martie), expoziție de ouă încondeiate și bunătăți bucovinene  (luna martie), ziua națională 
a bibliotecarului (luna aprilie), serbările de sfârșit de an (luna iunie), cursuri de inițiere în 

mailto:scizv_bradut@yahoo.com


 

utilizarea calculatorului (luna iulie), Hramul Bisericii Sf.Ilie (luna august), Hramul  
Bisericii Sf.Maria (luna august), începutul anului școlar (luna septembrie), târgul fructelor 
de pădure (luna octombrie), 1 Decembrie – Ziua Națională și colinde-e vremea colindelor 
(luna decembrie). 

 (4) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI participă la finanțarea manifestărilor culturale 
de la bugetul local, din venituri proprii. 

 
Art. 11. – (1) Pe raza teritorială a COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI se asigură 

următoarele forme de asistență medicală: 
a) asistență medicală profilactică și curativă; 
 (2) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin: 
a) cabinet medical ambulatoriu al medicului de familie-Dr.Călin Fudulache. 
 
Art. 12. -  (1) Pe raza teritorială a COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI se asigură servicii 

sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. 

(2) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor 
sociale prevăzute la alin. (1), prin CENTRUL SOCIAL de ZI pentru PERSOANE VÂRSTNICE 
din sat.BOBEICA, com. IZVOARELE SUCEVEI, pentru un număr de 17 beneficiari. 

 
Art. 13. – (1) La nivelul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI își desfășoară activitatea 66  

de agenți economici. 
 (2) Profilul economic al COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI este predominant agricol. 
 (4) Principale activități agricole în COMUNA IZVOARELE SUCEVEI  sunt în domeniul 

creșterii animalelor și fructificarea terenurilor de tip pășune sau fânețe. 
(5) Principale categorii de servicii de la nivelul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI sunt 

în domeniul intermedierii produselor de tip alimentar/construcții. 
 
Capitolul 6. Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale  

Art. 14. – (1) Patrimoniul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI este compus din bunurile 
mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al COMUNEI 
IZVOARELE SUCEVEI precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter 
patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI 
întocmit și atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr.16/1999, cu modificările și 
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr.642 bis/2002, în 
conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, se găsește în Anexa nr. 1.5. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI se 
actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina 
de internet a COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI în secțiunea dedicată acestui statut. 

 

Capitolul 7. Serviciile publice existente 

Art. 15.- (1) Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul COMUNEI 
IZVOARELE SUCEVEI sunt: 

a) serviciul public de salubrizare, furnizat de SC ROTMAC SA; 
b) serviciul public de iluminat, contract încheiat cu E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA. 
(2) O prezentare sintetică a serviciilor comunitare de utilități publice furnizate pe 

raza teritorială a COMUNEI IZVOAELE SUCEVEI, județul Suceava, modalitatea de furnizare 
a acestora, relația cu autoritățile administrației publice locale etc. se regăsește în Anexa 
nr. 1.6 . 
 



 

Art. 16. – Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a 
COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI sunt  furnizate de E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA. 
 

Capitolul 8. Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de 

obiective de interes public local  

Art. 17. – (1) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI atribuie sau schimbă denumirile de: 
străzi, piețe și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții 
de interes local aflate în subordinea lor, cu respectarea prevederilor Ordonanței 
Guvernului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliului local se propune 
atribuirea ca denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, 
culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri 
vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de 
denumiri județeana, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 63/2002, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, 
se face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu 
administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței Guvernului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri nr. 
63/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Capitolul 9. Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și 

organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea 

administrativ-teritorială 

Art. 18. – (1) COMUNA IZVOARELE SUCEVEI realizează un cadru de cooperare și 
asociere cu GAL BUCOVINA de MUNTE în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau 
proiecte care vizează dezvoltarea comunității. 

 (2) Lista proiectelor realizate de către COMUNA IZVOARELE SUCEVEI în 
parteneriat, respectiv a proiectelor finanțate de către COMUNA IZVOARELE SUCEVEI în 
ultimii 4 ani, se regăsește în Anexa nr. 1.8. 
 

Art. 19. – (1) În COMUNA IZVOARELE SUCEVEI își desfășoară activitatea 
următoarele culte religioase: PAROHIA ORTODOXĂ ADORMIREA MAICII DOMNULUI DIN 
IZVOARELE SUCEVEI, care are în componență Biserica cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului și Biserica cu hramul Sf.Ilie, PAROHIA IZVOARELE SUCEVEI II BOBEICA, care 
are în componență Biserica cu hramul Nașterea Domnului din Bobeica și Biserica cu 
hramul Soborul Sf.Apostoli din Plosci, PAROHIA BRODINA DE SUS cu hramul 
SFARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRI, precum și CULTUL ADVENTIST DE ZIUA A ȘAPTEA. 
 

Capitolul 10. Participare publică 

Art. 20. – Populația din COMUNA IZVOARELE SUCEVEI este consultată și participă 
la dezbaterea problemelor de interes local, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;  
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate; 
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  
d) prin participarea la ședințele consiliului local; 
d) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite  prin regulamentul de 

organizare și funcționare al consiliului. 
 
Art. 21. – (1) În funcție de obiectul referendumului local modalitatea de organizare 

și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind 



 

organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau 
ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, după 
caz.  

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente 
ale comunei ori numai în unele dintre acestea. 
 

Capitolul 11. Cooperare sau asociere 

Art. 22. – COMUNA IZVOARELE SUCEVEI se asociază sau cooperează, după caz, cu 
persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 
public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019. 

 
Capitolul 12. Dispoziții finale 
Art.23.- Prezentul statut se modifică și se completează în funcție de modificările 

apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora. 
 

          Președinte de ședință,,   Contrasemnează- Secretarul general al UAT, 

            Ioan HABUR                          Cătălina JURAVLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1.2 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul Comunei IZVOARELE 

SUCEVEI 

 

I. Hidrografia  COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI este reprezentată de următoarele râuri: 

 

a)Râul Suceava, cu o lungime de 8,5 km pe teritoriul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI; 

b) Râul Brodina, cu o lungime de 13 km pe teritoriul COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI; 

 

II. Flora UAT IZVOARELE SUCEVEI1 este reprezentată, în principal, de următoarele specii 

de plante: 

- Afin, merișor, cimbrul, urzica, pojarnița, arnica, coada calului, podbalul, zmeur, 

fragul, măcrișul iepurelui, mușețelul, păpădia, mușchi de pământ 

III. Fauna care trăiește pe teritoriul UAT IZVOARELE SUCEVEI este reprezentată, în 

principale de următoarele specii: 

- Cerbul carpatin, căpriorul, mistrețul, iepurele de câmp, veverița, ursul, lupul, 

vulpea, râsul, jderul de copac, dihorul, cocoșul de munte, ierunca, uliul păsărar, 

ciuful de pădure, cucul, ciocănitoarea, pițigoiul de munte, privighetoarea și altele. 

 

 

  



 

 

Anexa nr. 1.3 

 

Procedura privind acordarea titlului  de cetățean de onoare al Comunei Izvoarele 

Sucevei respectiv a certificatului de fiu/fiică al/a Comunei Izvoarele Sucevei 

Art. 1. – Titlul de “Cetățean de onoare al Comunei Izvoarele Sucevei”, denumit în 
continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al 
Comunei Izvoarele Sucevei. 
 

Art. 2. – Certificatul de “Fiu/fiică al/a Comunei Izvoarele Sucevei” denumit în 
continuare Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei 
Izvoarele Sucevei persoanelor născute în Comuna Izvoarele Sucevei, la împlinirea vârstei 
de 18 ani. 
 

Art. 3. – Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 
a) Primarului; 
b) Consilierilor locali; 
c) Unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși 

în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Comuna Izvoarele Sucevei. 
 

Art. 4. – Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, 
naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.  
 

Art. 5. -  Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 
a) este personal; 
b) este netransmisibil; 
c) este un drept al titularului; 
d) are valabilitate nedeterminată. 

 
Art. 6. - Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de 

persoane sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații: 
a) personalități cu recunoaștere națională sau universală care și-au pus amprenta 

asupra dezvoltării Comunei Izvoarele Sucevei și a imaginii acestuia; 
b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele 

Comunei Izvoarele Sucevei, în țară și străinătate; 
c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 

deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în 
Comuna Izvoarele Sucevei; 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc.), 
au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei 
Izvoarele Sucevei; 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară 
au un aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Izvoarele Sucevei în lume; 

f) sportivi din Comuna Izvoarele Sucevei care au obținut rezultate deosebite în 
competiții sportive internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al 
consiliului local, după caz. 
 

Art. 7. - Nu pot deține Titlul, persoanele care se găsesc în una din următoarele 
situații: 



 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni contra 
statului, crime împotriva umanității, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului, propunerea se va 
face după clarificarea situației juridice.  

 

Art. 8.  – (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a 
Certificatului prin depunerea unui dosar la Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin 

următoarele înscrisuri: 

a) Actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
b) Curriculum vitae (în original); 
c) Certificat de cazier judiciar (în original); 
d) Actul de deces al celui propus, după caz, (copie vizată în conformitate cu 

originalul). 
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel 

puțin următoarele înscrisuri: 

a) Actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 
b) Curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului depun la secretarul 

general al UAT proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și dosarul 

prevăzut la alin. (2) sau (3). 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor 

consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau 

extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 

majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau județean, după caz. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului 

în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către Primarul comunei Izvoarele Sucevei, în cadrul 

ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Izvoarele Sucevei. 

(10) Acordarea Certificatului se face de către Primarul comunei Izvoarele Sucevei, în 

cadrul unei festivități care se organizează de către Primar. 

 

Art. 9.  –  Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 
b) primarul comunei Izvoarele Sucevei prezintă referatul de aprobare care a stat la 

baza propunerii de Hotărârii Consiliului Local nr. __/___; 
c) primarul comunei Izvoarele Sucevei înmânează Diploma de „Cetățean de onoare 

al comunei Izvoarele Sucevei”, persoanei laureate sau persoanei care o 
reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 
e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt 

meritele laureatului; 
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă, este invitat/ă să scrie câteva 

rânduri în Cartea de onoare a Comunei Izvoarele Sucevei. 
 

Art. 10. – Deținătorii, în viată, ai  Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Izvoarele Sucevei 

la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 



 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului 

Local al Comunei Izvoarele Sucevei sau în care acesta este co-organizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din Comuna 

Izvoarele Sucevei; 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 

instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean/Local. 

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 

Local al Comunei Izvoarele Sucevei. 

 

Art. 11. – Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

 

Art. 12. – Titlul se retrage în următoarele situați: 

a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilitățile prevăzute la art.7 a); 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură 

Comunei Izvoarele Sucevei, locuitorilor săi sau țării. 

 

Art. 13. – Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Izvoarele 

Sucevei, după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei de către persoanele 

menționate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului local; 

c) retragerea Titlului se va face prin Hotărâre a Consiliului Local, adoptată cu 

majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va 

acorda cuvântul, la solicitarea sa. 

 

Art.14. - Cetățenii de Onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

 

Art.15.  - Fiecare Cetățean de Onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță 

cu numele acestuia. 

 

Art. 16. – Informațiile publice referitoare la „Cetățenii de onoare” vor fi publicate și în 

format electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.  

 

Art. 17. – Legitimarea Cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit 

Brevet, semnat de către Primarul Comunei Izvoarele Sucevei. 

  



 

 

Anexa nr. 1.4 

 

Rețeaua rutieră 

 

A. Drumuri de interes județean 

Drumul județean 175 IZVOARELE SUCEVEI-POJORÂTA cu o lungime de 46  km 

pe teritoriul Comunei Izvoarele Sucevei. 

 

B. Drumuri de interes local 

1. Drumuri comunale  

a) Drumul comunal BOBEICUȚA, cu o lungime de 3 km pe teritoriul Comunei 

Izvoarele Sucevei. 

b) Drum PLOSCI, cu o lungime de 7 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

c) Drum DARICIUC, cu o lungime de 2,8 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

d) Drum BOBEICA, cu o lungime de 11 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

e) Drum COBILIOARA, cu o lungime de 4,3 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

f) Drum HROBI-PACAILIUCA, cu o lungime de 2,5 km pe teritoriul Comunei 

Izvoarele Sucevei. 

g) Drum ALUNIȘ, cu o lungime de 3,2 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

h) Drum DANILENI, cu o lungime de 1,2 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

i) Drum POHONIȘ, cu o lungime de 13,3 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

j) Drum BUC, cu o lungime de 2,2 km pe teritoriul Comunei Izvoarele Sucevei. 

k) Drum CUNUNA, cu o lungime de 3,8 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

l) Drum OGLINDA, cu o lungime de 5,2 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

m) Drum CALELA, cu o lungime de 1,8 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

n) Drum CRUHLA, cu o lungime de 1,7 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

o) Drum HREBENI, cu o lungime de 2,4 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

p) Drum BURSUC, cu o lungime de 1,2 km pe teritoriul Comunei Izvoarele 

Sucevei. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 1.7 

 

Lista proiectelor realizate de către UAT IZVOARELE SUCEVEI în parteneriat,  

respectiv a proiectelor finanțate de către UAT IZVOARELE SUCEVEI, în ultimii 4 ani: 

 

”Centru social de zi pentru persoane vârstnice în sat Bobeica, comuna Izvoarele 

Sucevei, județul Suceava”, în valoare de 383.296,76 lei finanțat prin PNDR. 

”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural în comuna Izvoarele 

Sucevei, județul Suceava”, în valoare de  2.565.100 lei, finanțat prin CNI. 

 „Achizitie buldoexcavator în vederea intretinerii domeniului public in comuna 

Izvoarele Sucevei, judetul Suceava”.  Investiţia se încadrează în măsura acreditată prin 

PNDR 2014 – 2020, iar valoarea totală a obiectivului de investiţie este de 563.580,66 lei. 

“MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIS-BRODINA” comuna 

Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, în valoare de 6.969.899 lei, finantat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin 

creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009. 

“MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA SI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 

BRODINA DE SUS”, comuna Izvoarele-Sucevei, judetul Suceava, în valoare de 1.075.660 

lei, finanțat prin PNDL. 

 “MODERNIZARE SCOALA PRIMARĂ SI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 

BOBEICA”, comuna Izvoarele-Sucevei, județul Suceava, în valoare de 1.214.593 lei, 

finanțat prin PNDL. 

 „MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA”, în valoare de 957.314 lei ,  finanțat 

prin PNDL. 

 

 
 

Președinte de ședință,    Contrasemnează-Secretarul general al UAT, 

      Ioan HABUR         Cătălina JURAVLE 


