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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
Nr.2041/16.03.2021 

MINUTA 
Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de  

16.03.2021 
 

Convocarea ședinței a fost făcută de către primarul comunei, prin Dispoziția 
nr.32/09.03.2021. 

Participă 10 consilierii locali aleși, absent motivat Zaieț Gr. 
Sunt prezenți: Mechno Marian-viceprimar și Juravle Cătălina-secretarul general al 

UAT. Absent motivat-deces in familie- Mechno Mihail-primar. 
Ședința este deschisă de d-na secretar general, care informează plenul că este 

întrunit cvorumul astfel încât ședința este legal constituită și își poate desfășura 
lucrările. 

Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi: 
 
 

1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local care a avut loc pe data 26.01.2021,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.1432 din 24.02.2021 privind alegerea președintelui de 

ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru 
perioada  MARTIE-APRILIE-MAI 2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
3.Proiect de hotărâre Nr.1379/23.02.2021 privind 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” finantata prin Programul 
national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
4.Proiect de hotărâre nr.1383 din 23.02.2021 privind prelungirea duratei 

Contractului de lucrări nr. 4921/1164/23.08.2017 având ca obiect ”Modernizare Drum 
Comunal Danileni-Pohoniș-Brodina,Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
  5.Proiect de hotărâre nr.1425/24.02.2021 privind aprobarea planului anual de 
acţiuni pentru perioada 1 APRILIE - 31 DECEMBRIE 2021 pentru beneficiarii Legii 
nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune , cu modificările și completările 
ulterioare şi pentru persoanele care vor efectua ore de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;    
6.Raport anual nr.1437/24.02.2021 privind starea economică, socială și de mediu 

a Comunei Izvoarele Sucevei, în anul 2020; 
  Prezintă: Mihail MECHNO – primar; 
 7.Raport nr.1438/24.02.2021 privind situația gestionării patrimoniului din 

domeniul public și privat al Comunei Izvoarele Sucevei, pe anul 2020; 
  Prezintă: Mihail MECHNO – primar; 
 8. Raport al consilierilor locali pentru anul 2020. 
 9. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

   10.Diverse. 
       Se supune la vot ordinea de zi,se votează cu 10 voturi ‘’pentru’’,prin vot deschis.            



2 

 

 
 
Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt 

consemnate în procesul verbal al şedinţei de lucru din data de 16.03.2021.       
             Proiectele de hotărâre supuse aprobării au fost adoptate cu majoritatea 
simplă/absolută de voturi de către toţi consilieri prezenţi. 
 
 

 Președinte de ședință,             Secretar general al  UAT, 
 

        Beniamin-Petrică VOVCIUC                                 Cătălina JURAVLE 
 


