ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 5 octombrie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.72/29.09.2021 emisă de domnul primar al comunei,
Mechno Mihail.
Sunt prezenti: Mechno Mihail-primar, ptr.Juravle Cătălina-secretarul general aflat în
concediu medical, participă d-na consilier Mechno Cristina și Mechno Marian-viceprimar.
D-na consilier Mechno C precizează următoarele: având în vedere perioada decretată de
stare de alertă, precum și de distanțare socială, convocarea Consiliului Local s-a realizat telefonic.
Doamna consilier Mechno C., face apelul nominal al consilierilor şi informează că la şedinţa
de consiliu au fost convocaţi un număr de 11 consilieri locali,8 prezenți, absenți nemotivat: Moțco
G, Macoviciuc E. și Zinici Alexandru.
Doamna consilier Mechno C, informează pe d-na consilier Borciuc Eufrozina, 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.
Doamna consilier Mechno C, dă citire referatului nr.5828/01.10.2021 privind necesitatea
suplimentării și adoptării în regim de urgență a proiectului privind rectificarea bugetului local, fiind
votată ”pentru” de toți cei 8 consilieri prezenți la ședință.
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- na consilier local Borciuc Eufrozina, preşedinte de şedinţă, preia lucrările şedinţei şi îl
invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte proiectul ordinii de zi:
1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului
Local care a avut loc pe data 23 septembrie 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.5737 din 28.09.2021 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, ajustați conform OG nr.15/2021 privind cheltuielile de capital necesare realizării
obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘBRODINA,COMUNA IZVOARELE SUCEVEI,JUDETUL SUCEAVA” finanțata prin Programul
național de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3. Proiect de hotărâre nr.5829 din 01.10.2021 privind rectificarea bugetului local, de venituri
și cheltuieli, pentru anul 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
5.Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine ?
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Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, 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 consilier Mechno C aduce la cunoştinţa consilierilor prevedererile art.228 din OUG
nr.57/2019 referitoare la incompatibilităţi.
Primul punct al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în
şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 23 sept 2021,cf. prevederilor art.138
alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Supun la vot:
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine?
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, împotrivă __-__ şi _-__ s-au
abţinut, procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 23.09.2021, fiind aprobat, fără a fi
contestat conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact opiniile exprimate în şedinţa anterioară.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.5737 din 28.09.2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ajustați conform OG nr.15/2021 privind cheltuielile de
capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL
DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,COMUNA
IZVOARELE
SUCEVEI,JUDETUL
SUCEAVA”
finanțata prin Programul național de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului
romanesc.
D-na consilier local Borciuc Eufrozina, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul
Mechno Mihail,primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexele la proiect.
D-na consilier Char V. prezintă raportul de specialitate nr.5739/28.09.2021.
D-nul consilierlocal, Mechno M, prezintă avizul favorabil al comisiei nr.5874/28.09.2021 cu
4 vot ”pentru” , 1 absent-Zinici A.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
ajustați conform OG nr.15/2021 privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de
investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,COMUNA
IZVOARELE SUCEVEI,JUDETUL SUCEAVA” finanțata prin Programul național de dezvoltare
locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă _-_ și _-__ s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.38 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, ajustați conform OG nr.15/2021 privind cheltuielile de capital necesare realizării
obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘBRODINA,COMUNA IZVOARELE SUCEVEI,JUDETUL SUCEAVA” finanțata prin Programul
național de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc a fost adoptată, prin
vot deschis, cu majoritate absolută de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:
D-nul consilier local Vovciuc B. întreabă dacă dacă se mai suportă cheltuieli din bugetul local
din această suplimentare? D-nul primar: nu, se suplimentează și se suportă din bugetul de stat.
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.5829 din 01.10.2021 privind
rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021.

D-na consilier local Borciuc E., 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-na contabil prezintă raportul de specialitate nr.5831/01.10.2021.
D-nul consilier local Mechno M.prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate
nr.5874/05.10.2021, cu 4 voturi „pentru” și 1 absent-Zinici A, cu mențiunea de a i se pune la
dispoziție procesul-verbal de calamități.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, de venituri și
cheltuieli, pentru anul 2021.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, împotrivă _-__ şi _-__ abținere.
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.39 privind rectificarea bugetului local, de
venituri și cheltuieli, pentru anul 2021, a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută
de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi Diverse:
D-nul primar dă citire adresei din partea Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră nr.5909/04.10.2021 privind alocarea unei sume de bani ptr.modernizarea DJ
175 din dreptul locuinței lui Mechno Ioan și până la granița cu Ucraina.
D-nul consilier local Buceac I. solicită a se interveni pe drumul spre Pohoniș, deoarece
sunt în unele locuri unde nu se poate trece; de asemnea, la capătul liniei, este o porțiune foarte
rea, nici cu căruța nu se poate trece; de asemenea, la Buc trebuie de ridicat gunoaiele. D-nul
primar răspunde: se va intervene în măsura posibilității; referior la gunoaie, tocmai ce a for
mașina de la Florconstruct și a colectat.
D-nul consilier local Vovciuc B: referitor la deșeurile biodegrdabile, ar trebui de identificat
gropi și de aruncat; și este necesară intervenția la șanțuri pe DC Bobeica, deoarece va veni
înghețul și va fi greu de trecut.
D-nul consilier local Drebitca Aurel: a fost stricat gardul la școala de la Bobeica, trebuie
sa repare cel care l-a stricat.
D-nul primar: s-a încercat retușarea pe DC Bobeica, dar este foarte tare, e uscat
acostamentul, se așteaptă ploaia; D-nul Drebitca precizează că este necesară umplutura
drumului, nu rașchetarea.
D-na consilier local Borciuc E., 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
Borciuc Eufrozina

Secretarul general al UAT,
Cătălina JURAVLE
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