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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

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

convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.43/18.05.2021 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,10 prezenți, 
absent nemotivat Mehno Vasile. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, informează pe d-nul consilier Vovciuc 
Beniamin-Petrică, 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 următoarelor adrese: Adresa 
Instituției Prefectului nr.29.04.2021 referitoare la convocarea consiliului local, Adresa Instituției 
Prefectului nr.7661/06.05.2021, referitoare la punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local  și 
Adresa Ministerului Sănătății nr.1841/19.05.2021 referitoare la instalarea temporară a unor corturi 
sau cabine de testare pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 pe domeniul public. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, precizează faptul că au fost invitate 
următoarele persoane: Dr.Fudulache Călin-care este prezent, Dr.Veterinar Mărguță Ștefan-absent, 
Dl.Pursega Sergiu-prezent și dl.Vidrasco Ionuț-absent. 

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. 

Având în vedere că sunt prezenți invitați, discuțiile se vor axa pentru început la probleme 
ridicate, după care se va trece la ședința efectivă. Toți cei 10 consilieri prezenți sunt de acord. 
 Domnul primar solicită Dr.Fudulache Călin să se refere la programul de lucru la cabinet, la nr.de 
posturi și la curățenia generală. Dl dr.precizează: în zilele de luni și joi, are program la cabinetul 
din Câmpulung Moldovenesc, iar în zilele de marți, miercuri și vineri are program la cabinetul din 
comună; o dată la 2 săptămâni se deplasează în sat.Brodina, la solicitarea cetățenilor. Dacă este 
nevoie, este prezent și în zilele de luni și joi, după sfârșitul programului de la Câmpulung. Referitor 
la organigramă, este angajată o persoană ca și asistent medical, care în prezent se află în 
concediu pentru creșterea copilului. Referitor la curățenie, se autogospodărește, nu își permite să 
angajeze o femeie de serviciu, se face curat dimineața la venire și apoi la plecare. D-na consilier 
Borciuc Eufrozina specifică faptul că, pe timp de iarnă temperatura în cabinet este scăzută și ar fi 
bine să fie mai cald. D-nul primar completează discuția astfel: s-a înlocuit centrala termică, s-a 
asigurat combustibilul solid (lemne) si cunoaște faptul că s-a făcut focul pe timp de iarnă. 
Dr.Fudulache precizează că s-a făcut foc în fiecare zi, acțiune la care a participat si asistentul 
comunitar, care are cabinet în incinta dispensarului. D-nul primar, în acest context precizează 
fapul că, duminică are loc în Mn.Câmpulung Moldovenesc o acțiune privind vaccinarea anticovid, 
la care participă  însuși dr.Raed Arafat si e necesar de mediatizat acest lucru, pentru a se 
cunoaște de cât mai multe persoane. De asemenea, solicită dr. sa fie un bun gospodar, prin 
amenajarea spațiului din fața dispensarului medical, prin plantarea de flori, cosirea ierbii în față și 
în spatele imobilului. Aceeași acțiune să o întreprindă și asistentul comunitar. De asemenea, dr.să 
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afișeze programul de funcționare și să se implice mai mult la igienizarea și curățenia în interior, 
pentru a elimina toate discuțiile de acest gen.  D-nul consilier Vovciuc Beniamin mulțumește dr.că 
se ocupă de familiile din comună, pentru că greu se găsește cineva să vină în această zonă; în 
privința calității serviciilor medicale, oamenii sunt mulțumiți, daar în privința orarului, mai există 
discuții și să afișeze programul, nu se pune problema întârzierii unei jumătăți de ora, important e 
să fie prezent. D-na asistent comunitar Lesenciuc L. precizează că a întâmpinat dificultăți privind 
refuzul de a se vaccina, pentru care trebuie să întocmească o listă cu semnături, dar oamenii 
refuză să semneze. 
 Domnul primar se referă la următoarele aspecte pentru dl.Purșega Sergiu-reprezentant Poliția 
Română: a primit numeroase telefoane pentru diferite probleme, dar poliția nu este subordonată 
primăriei, au statut propriu si sunt plătiți separat. D-nul consilier Drebitca Aurel precizează: de ce 
se circulă fără permis si cu viteză pe drum? Unde este poliția de nu vede  și nu îi oprește pe cei în 
cauză? A apelat la 112, dar nu răspunde nimeni. D-na Borciuc E ridică problema sesizării poliției 
pentru un gard stricat de numitul Moisa Vasile și i s-a spus să nu apeleze 112, deoarece nu este 
considerată urgență. Dl.Purșega S.precizează faptul că la 112 se sună pentru fapte grave, iar 
pentru faptele minore se sesizează cu reclamație postul de poliție.  D-na consilier Macoviciuc E 
solicită să fie întocmită o listă a cazurilor când trebuie de apelat la 112 și când nu. Dl.Pușega: va 
întocmi lista și o va pune la dispoziție. Dl. primar precizează că este necesar să fie prezentă poliția 
atunci când este nevoie, deoarece sunt plătiți pentru asta; referitor la organizarea ți funcționarea 
din sat.Izv.Sucevei și sat.Brodina se ridică problema parcării mașinilor cu marfa de o parte și de 
alta a drumului, si se lasa un spatiu îngust de trecere ;solicită să se rezolve în termen de 2 
săptămâni prin stabilirea criteriilor de funcționbare și organizare pentru a nu se obtura ambele 
sensuri de drum. D-na consilier Borciuc E.întreabă dacă cei care transportă marfa în sat.Bobeica 
au autorizație? D-nul primar răspunde că nu au autorizație pentru comerț ambulatoriu și 
magazinele micilor întreprinzători din Bobeica au de suferit. D-nul consilier Vovciuc B.precizează 
că există o lege a protecției consumatorilor, iar cei care comercializează marfă, mai ales cea 
perisabilă, trebuie să plătească niște taxe; referitor la piață, aceasta se poate desfășura în locul 
amenajat, pentru siguranța tuturor, iar mașinile parcate doar pe un sens, iar un sens de circulație 
să rămână liber. D-nul primar: comercianții cu marfa textilă să se desfășoare în locul numit bazar, 
iar ceilalți cu furaje, doar pe o parte a drumului, în acest sens, se va întocmi adresă către poliție și 
domnul viceprimar să se ocupe personal. D-nul consilier Buceac Ioan: sunt două mașini de teren 
în sat.Brodina care circulă cu viteză foarte mare și nici plăcuțele de înmatriculare nu sunt vizibile. 
D-nul consilier Vovciuc B precizează faptul că sunt prea puține indicatoare de reducere a 
vitezei/limitare a vitezei care sunt amplasate în localitate și ar fi necesar să fie instalate în mai 
multe locuri. D-nul primar: se va trimite adresă la Direcția Județeană de Drumuri în vederea 
montării indicatoarelor necesare. D-nul Purșega S.solicită colaborare și cooperare, iar d-nul primar 
implicare mai multă din partea tuturor. D-nul consilier Vovciuc B.propune să se afișeze pe site-ul 
primăriei subietele discutate. 

 
D- nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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 20 aprilie 2021,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT; 
2.Proiect de hotărâre nr. nr.3493 din 27.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință 

a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  IUNIE-IULIE-
AUGUST  2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
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3.Proiect de hotărâre nr.3438/22.04.2021 privind  declararea unor bunuri ca fiind de uz și 
interes public local; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
4.Proiect de hotărâre Nr.3515 din 27.04.2021 privind aprobarea  achiziției de jaluzele 

pentru obiectivul ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL BOBEICA, 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
5. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

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

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, 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. 
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 20.04.2021,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 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au 
abţinut, procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 20.04.2021, 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. nr.3493 din 27.04.2021 
privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  
Suceava pentru perioada  IUNIE-IULIE-AUGUST  2021; 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  

Mechno Marian,viceprimar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 
       D-na consilier, Char V. prezintă rapoartele de specialitate nr.3495/27.04.2021.   
       D-na consilier, Macoviciuc E, prezintă avizul favorabil al comisiei nr.3697/12.05.2021 cu 3 

voturi ”pentru” și fără amendamente.   
       D-na consilier Macoviciuc E.îl propune ca președinte de ședință pentru următoarea 

perioadă pe d-nu consilier Mechno Marian.  
Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului 

Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  IUNIE-IULIE-AUGUST  
2021, în persoana d-lui Mechno Marian. 

    Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.18 privind alegerea președintelui de ședință 
a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  IUNIE-IULIE-
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AUGUST  2021 a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă, de către cei 10 consilieri 
locali în funcție și prezenți. 
 

Se trece la punctul  3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.3438/22.04.2021 privind  
declararea unor bunuri ca fiind de uz și interes public local; 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  

Mechno Marian,viceprimar, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa. 
       D-na viceprimar prezintă raportul de specialitate nr.3440/22.04.2021.   
       D-nul consilier, Mechno Marian, prezintă avizul favorabil al comisiei nr.3841/20.05.2021 

cu 5 voturi ”pentru” și fără amendamente.   
Supun la vot proiectul de hotărâre privind declararea unor bunuri ca fiind de uz și interes 

public local. 
    Cine este pentru? 

  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.19 privind declararea unor bunuri ca fiind de 
uz și interes public local a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută, de către cei 10 
consilieri locali în funcție și prezenți. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: 
D-nul primar precizează că se vor depune proiecte pentru reabilitarea acestor bunuri 

(poduri) care au fost declarate de interes local. D-nul consilier Vovciuc B.precizează faptul că 
este necesară actualizarea inventarului pentru toate bunurile care sunt, să se mai includă poduri 
și drumuri. D-na secretar precizează că se lucrează la acest aspect, este o procedură complexă 
și de durată. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre Nr.3515 din 27.04.2021 privind 
aprobarea achiziției de jaluzele pentru obiectivul ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINITA CU 
PROGRAM NORMAL BOBEICA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”; 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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.3517/27.04.2021.   
       D-nul  consilier, Mechno Marian, prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.3482/20.05.2021 cu 
5 voturi ”pentru”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  achiziției de jaluzele pentru obiectivul 
ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL BOBEICA, COMUNA IZVOARELE 
SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA. 

    Cine este pentru? 
  Cine este împotrivă? 
  Cine se abţine?  
       Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat pentru 10, împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.20 privind privind aprobarea  achiziției de 
jaluzele pentru obiectivul ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL 
BOBEICA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEȚUL SUCEAVA a fost adoptată, prin vot 
deschis, cu majoritate absolută, de către cei 10 consilieri locali în funcție și prezenți. 
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Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: 
D-nul primar precizează că d-nul consilier Vovciuc B. s-a oferit în campania electorală că 

va contribui la dotarea scolii, dar nu se vede nimic. Domnul consilier Vovciuc B:răspunde: este 
de accord să participe pentru infrumusețarea comunei, vrea să ajute și a ajutat și înainte de 
campanie; s-a oferit să ajute școala bobeica, pentru că îi este la suflet, si dacă nu se va folosi 
de ocazii de genul asta, comua va fi mai sărăcăcioasă; îl roagă pe domnul primar să la se 
orgoliile deoparte. 

Se trece la punctul 5-6 al ordinii de zi - Discuții: 
D-nul consilier Habur Ioan propune ca sediul Oficiului Poștal să fie mutat, deoarece, imobilul 

unde își desfășoară activitatea este impropriu, stă să se dărâme. D-nul primar răspunde: se va lua 
în calcul un spațiu și are in vedere acest aspect. 

D-nul viceprimar își exprimă nemulțumirea față de atitudinea consilierului Vovciuc B. în ziua 
cand a transportat îngrașământ natural de la Herghelia Lucina pentru florile de la primărie, de ce l-
a fotografiat? D-nul consilier Vovciuc B.precizează că nu  a fotografiat nimic și își asumă ceea ce 
zice. De asemnea, d-nul viceprimar s-a referit la faptul că au existat discuții privind folosirea 
utilajelor primăriei în alte scopuri, personale. D-nul Vovciuc specifică ca această discuție a fost 
anterioară situației ivite.  

Domnul consilier solicită a se desfunda șanturile, in trei locuri în Bobeica, pentru a nu ieși apa 
pe drum. Domnul primar răspunde: se va rezolva.  

Domnul primar dă citire adreselor:  
- Nr.7805/20/2021 a Instituției Prefectului-județul Suceava referitoare la Decizia nr.1 

referitoare la conrextul evoluției recente a virusului influenței aviare, subtipul H5N8. 
- Nr.31536/10.12.2020 –CNI-Direcția investiții referitoare la obiectivul de investiții ”Reabilitare 

DC86A afectat de fenomene hidrometeorologice periculoase în perioada iunie-august 
2018, în comuna Izvoarele Sucevei. 

- Nr. 23019/23.05.2021 –CNI-Direcția investiții referitoare la Modernizare infrastructură 
rutieră de interes local, în com.Izv.Sucevei. 

- Referitor la colectarea deșeurilor, adresa nr.354/2011 din partea Fritehnic- ofertă preț 
prestări servicii salubrizare, deoarece firma Rotmac ne-a anunțat intenția de a înceta 
contractul. 

- De asemenea, aduce în discuție cazurile de pestă porcină din județul nostru, precum și 
faptul că e o problemă majoră, iar dacă se depistează cazuri, trebuie de anunțat 
dr.veterinar. 

- Solicitarea înregistrată la nr.3741/13.05.2021 depusă de d-nul consilier Vovciuc B.priivnd 
propunerea de implementare a unui proiect pentru iluminat public/panouri solare pentru u 
număr de 28 de beneficiari. 

Domnul primar precizează că pe lista respectivă sunt mai multe persoane din cadrul aceleiași 
familii sau persoane care nu locuiesc sau au deja instalat un sistem de iluminat/panou. Solicită d-
nului consilier Vovciuc să colaboreze și să coopereze. D-nul Vovciuc răspunde: are intenția de a 
colabora, nu se opune, își asumă lista întocmită, nu a discutat personal cu fiecare, a apelat la alte 
persoane care s-au interesat, dar cf.listei ar mai fi persoane care s-ar încadra și ar merita să aibă 
curent electric. D-nul primar precizează că ar fi bine să fie mereu  în sprijinul electorilor și pentru 
bunul mers al comunei; atata timp cât se depun proiecte, înseamnă că se face ceva în comuna 
asta. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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, 
 
              Vovciuc Beniamin-Petrică                                Cătălina JURAVLE 


