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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 26 ianuarie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 

convocată,de îndată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.7/18.01.2021 emisă de domnul primar al 
comunei, Mechno Mihail. 

Sunt prezenti: Mechno Mihail-primarul comunei, 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,11 prezenți. 

D-na secretar general precizează că au fost invitate telefonic, la inițiativa primarului, 
următoarele persoane: Alexander Crizantema-directorul Scolii generale Izv.Sucevei, care este 
prezentă, d-nul dr.Fudulache Călin-absent pe motiv că se deplasează la dispensarul Uman din 
sat.Brodina, domnul dr.veterinar Mărguță Ștefan, care este absent deoarece merge pe teren în 
sat.Brodina și domnul Vidrașco Ionuț, polițist, care este absent, deoarece a fost chemat la 
exercițiul de tragere în Câmpulung Moldovenesc. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire referatului de necesitate 
nr.272/18.01.2021 privind includerea in regim de urgență a proiectului nr.273/18.01.2021, precum 
și a referatului de suplimentare a ordinii de zi nr.389/21.01.2021, fiind votate cu majoritate simplă 
„pentru” de către cei 11 consilieri locali prezenți. 

D-na secretar general aduce la cunoștința consilierilor de a depune rapoartele de activitate 
pentru anul 2020, acest lucru fiind transmis tuturor consilierilor din anul 2020, cu adresele: 299-
300-301/20.01.2021 cu cf.de primire, având termen până la data de 22.02.2021. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina,îl informează pe d-nul consilier Habur Ioan, 
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. 

D-na secretar general dă citire adresei Consiliului Județean Suceava nr.28289/2021 și a 
Instituției Prefectului județul Suceava nr.186/20/11/2021, referitoare la ”Manualul Drepturilor 
Omului pentru Autoritățile Locale și Regionale-vol.1- Combaterea discriminării”, manual ce a fost 
postat pe site-ul instituției www.primariaizvoarelesucevei.ro, cf.procesului-verbal 
nr.309/20.01.2021.  

D-nul consilier Vovciuc B.solicită ca, data viitoare când solicită documente pentru comisia de 
specialitate sa-i fie date înainte de ședința comisiei, pentru a fi analizate și studiate. D-nul primar 
precizează că dosarele referitoare la drumul Danileni sunt foarte mari, ele trebuie scoase din 
arhivă și necesită timp; să nu creadă că se fac falsuri, deoarece suntem controlați de Trezorerie, 
minister, iar acum se solictă tranșa, deoarece toate lucrările la podurile din Brodina s-au executat 
și să nu boicoteze. D-nul consilier Vovciuc B. a precizat să nu-i pună vorbe în gură, deoarece el a 
cerut pentru comisia de specialitate, nu în ședință.A solicitat verbal, precum și în scris, printr-o 
cerere scrisă. 

Referitor la cele discutate anterior, d-na secretar general precizează că s-au transmis celor 
trei comisii înștiințare privind proiectele ce trebuie avizate, fiind precizat și termenul de avizare, și 
solicită imperios a se analiza și aviza înainte de ședința de consiliu, pentru a nu mai exista discuții. 

Având în vedere că este prezentă d-na director Alexander Crizantema, discuțiile se vor axa 
pentru început la probleme ridicate, după care se va trece la ședința efectivă. Toți cei 11 consilieri 
prezenți de acord. 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/
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D-nul primar precizează următoarele: referitor la acordare sumă modică pentru pomul de 
iarnă, la sfârșitul anului 2020 s-a alocat suma de 3.000 lei pentru cadouri, școala a comandat o 
cutie cu o carte înăuntru, dar nu trebuia pus antetul primăriei pe acea cutie mare, deoarece 
comanda s-a făcut de școală. D-na director răspunde: sunt înscriși 297 copii și a rezultat suma de 
10 lei/copil, de obicei, o carte costă cel putin 14 lei, doar cartea în sine costa mai mult, iar cutia era 
din partea fimei Litera, și cu 10 lei nu se putea cumpăra mai mult, această modalitate fiind stabilită 
în consiliul de administrație al școlii, de a se cumpăra o carte, care să rămână pe viitor, deoarece 
dulciurile se consumă, iar cutia poate fi folosită pe viitor pentru depozitare. Domnul consilier 
Mehno V întreabă: cine a cerut acest buget? Nu se putea suplimenta? D-na director răspunde: 
banii au fost alocați de primărie. D-nul consilier Mehno V propune, pe viitor, suma de 40-50 
lei/copil, când se va aproba bugetul. D-nul primar precizează: în limita bugetului avut, s-a acordat 
și suma de 3.000 lei. De asemenea, propune ca toți agenții economici să contribuie pe viitor. 
De asemenea, domnul primar aduce în atenția tuturor următoarele aspecte: toate unitățile de 
învățământ au fost reabilitate, modernizate cu cheltuieli finanțate și/sau din bugetul local. Pentru 
școala din Bobeica și GPN Bobeica, s-au construit din temelie și s-au solicitat bani pentru 
dotări.Școala Izv Sucevei a fost reabilitată în totalitate, este o problemă cu avizul de la ISu din 
cauza scărilor interioare,care trebuie modificate; etajul scolii a fost plătit din bugetul local, 
centralele termice achiziționate de primărie, sunt noi și se vor face si scările pentru obținerea 
autorizației de funcționare. GPN Izvoarele Sucevei a fost construită separat, este o clădire nouă, 
cu intrare separată și grup sanitar separat de restul școlii. Solicită consilierilor să mai intre prin 
școală să vadă ce s-a făcut, deoarece nimeni nu a pus întrebări referitoare la implementarea de 
proiecte și cofinanțare. De asemenea, școala din Brodina de Sus a fost reabilitată în totalitate, 
GPN Brodina este nouă, reabilitată în totalitate, din temelie. D-nul consilier Mehno V propune să 
se stabilească o dată pentru o deplasare în teren. D-nul primar mai precizează: primăria 
decontează: naveta cadrelor, bursele scoalre, cheltuieli de trransport, nu poate deconta toate 
cheltuielile solicitate.  Dă citire Adresei Școlii gimnaziale nr.98/22.01.2021 prin care solicită suma 
de 520.500 lei și a Adresei Școlii gimnaziale nr.111/25.01.2021 prin care solicită a se lua toate 
măsurile necesare pentru siguranța elevilor și persoanlul unității. Prezintă procesul-verbal 
nr.230/14.01.2021 de predare-primire a dotărilor între primărie și școală. Mai precizează: școala a 
fost ajutată de câte ori s-a solicitat prin asigurare de manuale școlare și tot ce a fost nevoie. D-na 
director Alexander C.: combustibilul pentru microbuzele școlare tot primăria îl asigură, va fi nevoie 
de mai mult combustibil odată cu începerea sem.II, deoarece din cauza coronavirusului se vor 
face 2-3 curse/tură dimineața și seara, deoarece sunt mulți copii. D-nul consilier Vovciuc 
B.propune o cerere suplimentară de la buget din cauza Covid-19, deoarece există cheltuieli de 
funcționare și de solicitat. D-nul primar mai precizează: referitor la terenul de sport, solicită 
implicare din partea scolii, este necesar de întreținut, de cosit gazonul mai des și de strâns, pentru 
a se forma denivelări; plasa de protecție s-a rupt și este necesr a se înlocui, de asemnea și 
scaunele trebuie înlocuite; sunt muncitorii școlii li trebuie să li se atragă atenția să verifice dacă 
poarta la teren este înschisă, nu trebuie să se deplaseze șefii de instituții să o închidă. D-nul 
consilier Vovciuc B: în privința terenului de forbal, vrea să se implice și să finanțeze lucrarea de 
reabilitare a gazonului. D-nul primar comunică d-nei director ca profesorul de sport să marcheze 
terenul. D-na director Alexander C: la școala Bobeica nu este fochist și nu se poate scoate la 
concurs postul. D-nul primar răspunde: se va interesa de acest aspect. Discuțiile cu d-na director 
au fost epuizate și dumneaei a părăsit sala, nemaifiind interpelări. 

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. 
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D- nul consilier Habur Ioan, 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 extraordinară a 

Consiliului Local care a avut loc pe data 23 decembrie 2020,cf. prevederilor art.138 alin.15 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT; 
2.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului 

Local care a avut loc pe data 29 decembrie 2020,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT; 
3.Proiect de hotărâre nr.7340/29.12.2020 privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI 

IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
4.Proiect de hotărâre nr.7337/29.12.2020 privind decontarea,din bugetul local,a burselor de 

ajutor social pentru elevii bursieri ai  Scolii Gimnaziale” Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei,pentru luna 
decembrie 2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
5.Proiect de hotărâre nr.37/07.01.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.IV/2020; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    

  6.Proiect de hotărâre nr.41/07.01.2021 privind  aprobarea contului de execuție al bugetului 
local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru anul 2020; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
7.Proiect de hotărâre nr.46/07.01.2021 privind  modificarea statului de functii al aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    

8.Proiect de hotărâre nr.273/18.01.2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție 
„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,COMUNA IZVOARELE 
SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata  prin Programul national de dezvoltare locala, 
Subprogramul Modernizarea satului romanesc; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
9.Proiect de hotărâre nr.401/21.01.2021 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare 

și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a 
Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației 
prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei 
IZVOARELE SUCEVEI, județul Suceava,  Actele adiționale de modificare și completare a Actului 
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 
Judeţul Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
   10. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
   11.Diverse. 

                Supun la vot proiectul ordinii de zi: 
       Cine este pentru? 
       Cine este  împotrivă ? 
       Cine se abţine ? 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă   _-__ şi _-_ s-au abţinut. 
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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. 

Primul punct al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 23 decembrie 2020,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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă   __-__ şi _2__ s-au 
abţinut (Vovciuc Beniamin Petrică și Moțco Gabriela), procesul verbal al şedinţei extraordinare 
din data de 23.12.2020, fiind aprobat, cu mențiunea ca la pg.3, alin.1, rândul 2, cuvântul 
”primărie” sa fie înlocuit cu cuvântul ”primăvară”, așa cum s-a spus în cadrul ședinței.  

Al doilea punct al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în 
şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 29 decembrie 2020,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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă   __-__ şi _2__ s-au 
abţinut (Vovciuc Beniamin Petrică și Moțco Gabriela), procesul verbal al şedinţei extraordinare 
din data de 29.12.2020, fiind aprobat, fără a fi contestat conţinutul acestuia şi fiind menţionate 
exact opiniile exprimate în şedinţa anterioară. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.7340/29.12.2020 privind 

aprobarea STATUTULUI COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA.” 

D-nul consilier Habur Ioan, 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 superior Char V. prezintă raportul de specialitate nr.7342/29.12.2020.   
       D-nul consilier, Mechno Marian, prezintă avizul favorabil al comisiilor reunite 
nr.190/13.01.2021, 512/513/26.01.2021 cu 11 voturi ”pentru”. Din partea comisiei de specialitate 
nr.2 se face mențiunea, ca la Centrul social din Bobeica, să se revizuiască lista beneficiarilor și 
solicită modalitatea de înscriere in centru ca beneficiar. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI 

IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA.” 

    Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă   _-__ şi _-_ s-au abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.1 privind aprobarea STATUTULUI 

COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA, a fost adoptată, prin vot deschis, cu 

majoritate simplă, de către cei 11 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:  
Domnul consilier Mehno V. și d-ra consilier Moțco G. precizează că ar trebui revizuite 

persoanele beneficiare ale centrului social. D-nul consilier Vovciuc B.întreabă cu ce se ocupă 
acest centru? D-nul primar răspunde: există activități bine precizate. D-na Pârvu A. este 
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administrator, d-na Lesenciuc L.este asistent comunitar, d-na Zaharco E.este femeie de serviciu 
(guard). Beneficiarii centrului se întâlnesc pentru diferite activități, croșetat, împletit, cusut, șah, 
etc. iar de patru ori/an beneficiază de niste produse alimentare. D-nul consilier Vovciuc B.întreaba 
referitor la contractual de prestări servicii cu Rotmac,că este prevăzută suma de 98.154 lei și dacă 
se plătește? D-nul viceprimar a răspuns că este ”estimativă” suma. D-nul consilier Vovciuc B. a 
întrebat de ce nu s-a prevăzut cuvântul ”estimativ”în contract?  D-nul viceprimar a precizat că nu a 
întocmit dumnealui contractual.  

Se trece la punctul  4 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.7337/29.12.2020 privind 
decontarea,din bugetul local,a burselor de ajutor social pentru elevii bursieri ai  Scolii Gimnaziale” 
Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei,pentru luna decembrie 2020”. 

D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, 
primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 
       D-na contabil Gramadă A, prezintă raportul de specialitate nr.7339/29.12.2020.   
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.517/26.01.2021 cu 5 
voturi ”pentru”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind decontarea,din bugetul local,a burselor de ajutor 
social pentru elevii bursieri ai  Scolii Gimnaziale” Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei,pentru luna 
decembrie 2020. 

    Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.2 privind decontarea,din bugetul local,a 
burselor de ajutor social pentru elevii bursieri ai  Scolii Gimnaziale” Ion Aflorei” Izvoarele 
Sucevei,pentru luna decembrie 2020, a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de 
către cei 11 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:  
D-na secretar general prezintă Adresa Instituției prefectului-județul Suceava 

nr.21277/10/2020 și HGR 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor,100 lei, 
pentru anul școlar 2020/2021, și de luat în calcul la întocmirea bugetului pentru anul 2021. 

D-nul consilier Vovciuc B. propune și acordarea burselor de merit, pentru cei care învață 
bine, deoarece trebuie încurajați și propune includerea în buget și a acestor burse.  

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre nr.37/07.01.2021 privind 
aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, 
pentru trim.IV/2020.” 

D-nul consilier Habur Ioan, 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.39/07.01.2021.   
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.515/26.01.2021 cu 5 
voturi ”pentru”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 
local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.IV/2020.” 

    Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 
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 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.3 privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.IV/2020, a fost adoptată, 
prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 11 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hotărâre nr.41/07.01.2021 privind  
aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, 
pentru anul 2020. 

D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, 
primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa. 
       D-na contabil,  prezintă raportul de specialitate nr.43/07.01.2021.   
       D-nul consilier Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.516/26.01.2021 cu 5 voturi 
”pentru”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 
local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru anul 2020. 

    Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.4 privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru anul 2020, a fost adoptată, 
prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 11 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre nr.46/07.01.2021 privind  
modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele 
Sucevei,judeţul Suceava.” 

D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, 
primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa. 
       D-na consilier Char V,  prezintă raportul de specialitate nr.48/07.01.2021.   
       D-na consilier Macoviciuc E. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.190/13.01.2021 cu 3 
voturi ”pentru”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 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 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.5 privind modificarea statului de functii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, a fost 
adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă, de către cei 11 consilieri locali în funcție și 
prezenți.  

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi Proiect de hotărâre nr.273/18.01.2021 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, privind cheltuielile de capital necesare 
realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-
BRODINA,COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata  prin Programul 
national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc. 

D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, 
primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa. 
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       D-na consilier Char V.  prezintă raportul de specialitate nr.275/18.01.2021.   
       D-nul consilier Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.517/26.01.2021 cu 5 voturi 
”pentru”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție 
„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,COMUNA IZVOARELE 
SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata  prin Programul national de dezvoltare locala, 
Subprogramul Modernizarea satului romanesc. 

    Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.6 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de 
investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,COMUNA 
IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata  prin Programul national de dezvoltare 
locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc, a fost adoptată, prin vot deschis, cu 
majoritate absolută, de către cei 11 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:  
D-nul primar dă citire: 1.Centralizatorului nr.01-situație lucrări executate în luna august-

nov.2018, in sumă de 5857.289,18 lei; 2. Centralizatorului nr.02 situație lucrări executate în luna 
mai-oct.2019, în sumă de 5926.866,69 lei;3. Centralizatorului nr.03- situație lucrări executate în 
perioada 13.07.2020-13.11.2020, în sumă de 5.277.752,39 lei, toate întocmite de executant 
Autotehnorom SRL. Precizează că, DC Danileni este realizat în procent de 27-28%. D-nul consilier 
Mehno V. solicit recepție la fața locului, deoarece oamenii discută în contradictoriu. D-nul consilier 
Vovciuc B.solicită să se pună la dispoziție devizul detaliat despre construcții, referitor la DC 
Danileni. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi Proiect de hotărâre nr.401/21.01.2021 privind 
aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să 
voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să 
semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, 
în numele și pe seama comunei IZVOARELE SUCEVEI, județul Suceava,  Actele adiționale de 
modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava. 

D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno Mihail, 
primar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexele. 
       D-nul viceprimar prezintă raportul de specialitate nr.403/21.01.2021.   
       D-na consilier Macoviciuc E. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.481/26.01.2021 cu 3 
voturi ”pentru”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a 
Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației 
prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei 
IZVOARELE SUCEVEI, județul Suceava,  Actele adiționale de modificare și completare a Actului 
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constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 
Judeţul Suceava. 

    Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.7 privind aprobarea Actelor adiționale 
de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea 
Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în 
Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în 
numele și pe seama comunei IZVOARELE SUCEVEI, județul Suceava,  Actele adiționale de 
modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, a fost adoptată, prin vot 
deschis, cu majoritate absolută, de către cei 11 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
 
Se trece la punctul 10-Discuții: 

 D-na consilier Borciuc E. se referă la: ridică problema lipsei dr.uman la dispensar, a mizeriei 
din incintă, precum și a frigului din cabinet. Daca te duci la o consultație, te îmbolnăvești mai tare. 
Aceeași idee o susține și d-ra consilier, Moțco G, frig și mizerie. D-nul consilier Buceac I.referitor la 
dr.Fudulache precizează că ar trebui să înștiințeze oamenii care vor să se vaccineze cu vaccinul 
anticovid. Referitor la problemele ridicate , d-nul consilier Mechno M. precizează că ar trebui să fie 
și dumnealui de față pentru a discuta, idee susținută si de domnul consilier Vovciuc B., care 
propune să se facă o listă cu tot ce se vrea se se discuta cu dr. În acest sens, d-nul primar 
propune și solicită convocarea imediată la prima ședință a consiliului local care va avea loc. 
De asemenea, d-nul primar precizează: clădirea Dispensarului Uman a fosr reabilitată în întregime 
de către primărie, în toamna anului 2020 s-a achiziționat un cazan nou, pompele și vasul de 
expansiune pentru centrală, s-au asigurat lemnele, iar muncitorul necalificat angajat al primăriei 
face focul de trei ori/săptămână.A fost reabilitată și curtea dispensarului uman din Izv Sucevei. 
DSP alocă fonduri doctorului și acesta ar ntrebui să se administreze, sa-și angajeze femeie de 
serviciu. De asemenea, clădirea dispensarului uman din sat.Brodina a fost reabilitată acum 15 ani 
și intenționează depunerea unui nou proiect privind reabilitarea. 
 Referitor la colectarea deșeurilor, d-nul primar precizează: s-au colectat la Brodina și 
Izvoarele Sucevei; la Plosci s-a rezolvat, dar solicită implicare să nu se mai depoziteze unde nu 
trebuie, să se respecte programările pentru ridicarea deșeurilor. În cătunul Cununa este gunoi, 
necesar de ridicat. D-nul consilier Vovciuc B.precizează că, activitatea merge bine în acest sens, 
s-au făcut progrese în ultimii trei ani, suntem pe drumul cel bun. 
 D-nul consilier Buceac I. se referă la: în urma incendiului de la biserica din sat.brodina, 
solicită achiziția unei motopompe pentru stingerea incendiilor, pentru a se evita asemenea 
catastrofe. D-nul consilier Vovciuc B. precizează: tot ce înseamnă pompieri, trebuie foarte bine 
organizat și se oferă voluntar, sunt persoane care ar vrea să doneze, pentru a fi operaționali; 
propune formarea unei comisii pentru alocarea bugetului în acest sens. D-nul primar întreabă daca 
are persoane care se oferă voluntari? D-nul consilier Vovciuc B. răspunde că da, dar de dezbătut 
în comisie restrânsă. 
 Domnul consilier Drebitca A.ridică problema iluminatului public în sat.Bobeica, care se 
aprinde prea devreme seara și se stinge ptea devreme dimineata, necesar de regral ceasul. 
 D-nul consilier Mehno V. vine cu propunerea ca primăria să achiziționeze un tanc pentru 
combustibil, deoarece există anumite disconturi și se asigură și transportul până la destinație; asta 
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în contextul în care sunt atâtea autoturisme și utilaje ale primăriei și s-ar economisi bani în timp. D-
nul primar răspunde: va lua în calcul propunerea, iar în limita bugetului disponibil, se va vedea.  
 D-na consilier Macoviciuc E. vine cu propunerea să se deschidă o pagină oficială de FB, în 
care să se posteze ce este de importanță, deoarece nu toataă lumea știe să acceseze site-ul 
instituției. D-nul primar răspunde: se va deschide o pagină de FB. D-na secretar general 
precizează: site-ul instituției este oficial, acolo se afișează tot ce este de importanță, pagina de FB, 
nu. 
 D-nul primar mai precizează: felicită abonarea ca si voluntar. Primăria este dotată cu tot ce 
trebuie, a fost achiziționată o motopompă, care este funcțională și foarte utilă, este necesar a se 
conecta la sursă de apă. Comunică d-lui viceprimar ca toate furtunele din mașina veche de 
pompieri să fie transferate la motopompă. În acest sens, d-nul consilier Mehno V.precizează că, 
macar se putea salva clopotnița în Brd, iar Vovciuc B. spune că și la familia Chitlerciuc nu ar fi ars 
bucătăria , dacă se intervenea de urgență. D-nul primar specifică că seva construi un spațiu 
specific pentru motopompă.  
 D-na consilier Macoviciuc E. întreabă: se vor strânge bani pentru biserica din Brodina? 
D-nul primar răspunde: s-a implicat în acest sens si va comunica tot ce trebuie de făcut. 
 D-nul consilier Mechno M.dă citire listei cu regulile privind colectarea deșeurilor, care 
trebuie însușite de toți consilierii prin semnătură. Domnul consilier Vovciuc B. precizează că 
această listă cu reguli și calendarul de colectare, trebuie distribuite din casă în casă, și să nu se 
omită nicio casă, mare atenție! 
 

D-nul consilier Habur Ioan, 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, 
 
                 Ioan HABUR                                                    Cătălina JURAVLE 


