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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 23 septembrie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 

convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.71/16.09.2021 emisă de domnul primar al comunei, 

Mechno Mihail. 

Sunt prezenti: Mechno Mihail-primar, Juravle Cătălina-secretarul general și Mechno Marian-

viceprimar.  

D-na secretar general precizează următoarele: având în vedere perioada decretată de stare 

de alertă, precum și de distanțare socială, convocarea Consiliului Local s-a realizat telefonic. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, face apelul nominal al consilierilor şi 

informează că la şedinţa de consiliu au fost convocaţi un număr de 11 consilieri locali,9 prezenți, 

absenți nemotivat: Mehno Vasile și Zinici Alexandru. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, precizează ca,cf.prevederilor art.135 din OUG 

nr.57/2019, este necesară adoptarea proiectului privind alegerea președintelui de ședință a 

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

2021, al cărui initiator este d-nul primar Mihail MECHNO, deoarece mandatul presedintelui 

Mechno Marian a expirat. 

Domnul consilier Habur Ioan o propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea 

perioadă,pe d-na consilier Borciuc Eufrozina. 

Se supune la vot propunerea pentru Borciuc Eufrozina, propunere votată cu majoritate simplă 

„pentru” prin vot deschis, de către cei 9 consilieri prezenţi. 

Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.31/23.09.2021 privind alegerea președintelui 

de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  

sept-oct-nov 2021,a fost adoptată, prin vot deschis, de cei 9 consilieri locali în funcție și prezenţi. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, 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 secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire referatului nr.5493/16.09.2021 privind 

necesitatea adoptării în regim de urgență a proiectului privind rectificarea bugetului local, fiind 

votată ”pentru” de toți cei 9 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 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 26 august 2021,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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                               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;    

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. 

               Supun la vot proiectul ordinii de zi: 

       Cine este pentru? 

       Cine este  împotrivă ? 

       Cine se abţine ? 

Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, 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 secretar general aduce la cunoştinţa consilierilor prevedererile art.228 din OUG 

nr.57/2019 referitoare la incompatibilităţi. 
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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 26 august 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 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, 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. 

 Punctul 2 al ordinii de zi a fost epuizat prin adoptarea HCL nr.31/23.09.2021. 

 

Se trece la punctul  3 al ordinii de zi: 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. 

D-na consilier 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.5212/01.09.2021.   

       D-na consilier, Macoviciuc Eudochia, prezintă avizul nefavorabil al comisiei 

nr.5482/15.09.2021 cu 1 vot ”pentru” , 1 abtinere-deoarece sunt prea multe posturi și un absent 

din totalul celor 3 membri ai comisiei. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de 

functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava. 

  Cine este pentru? 

  Cine este împotrivă? 

  Cine se abţine?  

       Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 3 (Buceac Ioan, Drebitca Aurel și 

Meechno Marian),, împotrivă   _3__(Habur Ioan, Vovciuc Beniamin și Zaieț Grigorie) şi _3__ s-

au abţinut (Borciuc Eufrozina, Macoviciuc Eudochia, Moțco Gabriela). 

 Având în vedere rezultatul votului,se va respinge proiectul nr.5210/01.09.2021, pentru lipsă 

cvorum, fiind adoptată Hotărârea nr. 32 privind respingerea proiectului de hotărâre 

nr.5210/01.09.2021 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al Aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: 

D-nul consilier Vovciuc B.precizează că ar fi bine să se facă o comasare  a posturilor, si ar 

necesară angajarea unor persoane la salubritate, nu în birouri. 

D-nul consilier Habur Ioan precizează că sunt destule persoane la registru agricol și nu mai 

era necesară una. 

D-na Macoviciuc Eudochia precizează că nu s-a stiut de acest concurs si nu este de accord 

cu încadrarea acestuia si trebuia ca proiectul să fie făcut altfel. 
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       D-na secretar Juravle C.dă citire adresei Instituției Prefectului nr. 6310/09.04.2021 și 

nr.10695/10/1/09.08.2021, nu s-a creat nici un post, era un post vacant care a fost ocupat prin 

concurs legal, transparent și corect. 

 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi ” 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. 

D-na consilier 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-nul consilier Leuștean A. prezintă raportul de specialitate nr. 5822/05.12.2019 și 

5167/30.08.2021.   

       D-na  consilier, Macoviciuc E., prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 5481/15.09.2021 cu 2 

voturi ”pentru”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre 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. 

    Cine este pentru? 

  Cine este împotrivă? 

  Cine se abţine?  

       Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.33 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 a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă de către cei 9 consilieri locali în 

funcție și prezenți. 

 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi ” 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”. 

D-nul consilier Mechno Marian, 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 consilier Marocico G.. prezintă raportul de specialitate nr. 5188/31.08.2021.   

       D-na  consilier, Moțco G, prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 5487/15.09.2021 cu 3 voturi 

”pentru”,fără amendamente. 

   Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul Comunei Izvoarele 

Sucevei, județul Suceava. 

         Cine este pentru? 

  Cine este împotrivă? 
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  Cine se abţine?  

       Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.34 privind  aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul Comunei 

Izvoarele Sucevei, județul Suceava a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă, de către 

cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: 

D-na consilier Moțco G precizează să fie realizate anchete în teren pentru identificarea 

eventualelor cazuri de persoane în dificultate sau care se confruntă cu diverse problem 

(excluzuine, marginalizare, sărăcie). 

 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 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. 

D-na consilier 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 anexele la proiect. 

       D-nul viceprimar prezintă raportul de specialitate nr. 5271/06.09.2021.  

       D-na  consilier, Macoviciuc E., prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 5483/15.09.2021, cu 2 

voturi „pentru” 1 absent Mechno V. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: 

D-nul consilier Vovciuc B precizează că se va abține în a vota, deoarece se vrea a se 

merge în aceeași direcție, cu prețuri f mari, pentru dublarea taxei de salubrizare; este 

nemulțumint de faptul că a trebuit să fie avizat de comisia nr.3 și nu comisia nr.1. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune pentru 

prestarea serviciului de salubrizare la nivelul Comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava. 

         Cine este pentru? 

  Cine este împotrivă? 

  Cine se abţine?  

       Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, împotrivă   _-__ şi _2__ abținere 

(Vovciuc B. și Moțco G). 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.35 privind aprobarea modalității de gestiune 

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

fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută de către cei 8 consilieri locali în funcție și 

prezenți. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: 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. 

D-na consilier Borciuc E, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, 

primar, să  prezinte: 
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        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

        - proiectul de hotărâre și anexele la proiect. 

 D-na consilier Char V.prezintă raportul de specialitate nr.5294/07.09.2021. 

 D-nul consilier Mechno M.prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate 

nr.5641/23.09.2021, cu 3 voturi „pentru” (Buceac I, Mechno M și Drebitca A), 1 abtinere-Vovciuc 

B, iar Zinici-absent. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: 

D-nul consilier Vovciuc B se referă la faptul că societatea care a executat lucările le-a făcut 

cam rău, nu I se pare correct să se prelungească contractul, noi acum îi deschidem calea legală 

de a mai primi bani, iar copiii, pe timpul lucrărilor, au stat mai mult în praf, iar lucrările se 

prelungesc la infinit. D-nul primar răspunde: societatea nu a primit toți banii, iar unde va trebui să 

reface, vor reface, și altfel nu se pot primi banii de la minister fără să mai prelungim contractul.  

   Supun la vot proiectul de hotărâre 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. 

  Cine este pentru? 

  Cine este împotrivă? 

  Cine se abţine?  

       Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, împotrivă   _-__ şi _2__ abținere 

(Vovciuc B. și Moțco G). 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.36 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 a fost adoptată, prin vot deschis, cu 

majoritate absolută de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.5494 din 16.09.2021 privind 

rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021. 

D-na consilier 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.5496/16.09.2021. 

 D-nul consilier Mechno M.prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate 

nr.5642/23.09.2021, cu 3 voturi „pentru” (Buceac I, Mechno M și Drebitca A), 1 abtinere-Vovciuc 

B, iar Zinici-absent. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: 

D-nul consilier Vovciuc B.precizează faptul că la adoptarea bugetului initial au fost prinse 

sume pentru lucrări pe drumul Aluniș și vrea să știe dacă se vor mai executa. D-nul primar: 

încercăm, banii sunt prevăzuți pentru investiție și nu pot fi cheltuiți pentru altceva: Vovciuc: pe 
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drumul spre Bobeica ar fi necesar niște mașini cu piatră. D-nul primar: s-a discutat cu cei de la 

Calcarul, dar nu au dimensiunea necesară (0,31-0,32) , iar societățile mici nu asigură transport. 

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 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, împotrivă   _-__ şi _2__ abținere 

(Vovciuc B.și Moțco G.). 

 Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.37 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 10 al ordinii de zi  Diverse: 

 

         D-nul primar dă citire solicitării din partea d-nei Livia-veronica Ghiațău înregistrată la 

nr.5551/21.09.2021 privind sponzorizare carte, solicitare aprobată de toți consilierii prezenți. 

 D-na consilier Macoviciuc E.precizează că ar fi necesară o stație de autobus, acoperită, 

în Vf.Bobeicii, în special pentru copiii care asteaptă microbuzul școlii; ar fi necesară și 

decolmatarea șanțurilor; iar poarta de intrare la cămin este blocată miercurea de mașinile care 

vin cu marfă, plătește chiria pentru spațiul din cămin și ar vrea să aibă și lor de parcare. D-nul 

primar: căile de acces nu se restricționează, nu parchează nimeni în interiorul căminului; d-nul 

viceprimar să se ocupe de mutarea comercianților în vechiul bazar. De asemenea, nu este 

mulțumită de ultima indemniație primită, I s-a acordat doar 5%, deși s-a votat 10%, și de ce i-a 

spus lui Andrei L să-I dead oar 5%, inregulament și cod nu este prevăzut acest coeficient. 

D-nul consilier Vovciuc B solicită să se instaleze masa de tenis în sala de festivități. D-nul 

primar: nu este voie în sala de festivități, au sala mai mica. 

 

D-na consilier 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      Secretarul general al UAT, 

 

                 Borciuc Eufrozina                                             Cătălina JURAVLE 


