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CONSILIUL LOCAL 

IZVOARELE SUCEVEI 

 

Raport anual de activitate pentru perioada septembrie 2020 – 

decembrie 2020 

 Consilier local: MOȚCO Gabriela 

Am fost aleasă consilier local în urma alegerilor locale care au avut loc pe 

data de 27 septembrie 2020 prin sentința judecătorească din data de 16 

octombrie 2020. 

Odată cu ceremonia de constituire legală a consiliului local din data de 28 

octombrie 2020, s-au convocat 5 ședințe la număr, pe rând, dintre care 2 

ordinare și 3 extraordinare. Am fost prezentă la 5 ședințe din 5. În cadrul 

ceremoniei am depus jurământul conform prevederilor legale. 

În cadrul ședinței ordinare din data de 10 noiembrie 2020, a avut loc 

printre altele, constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate, comisii a căror componență a fost propusă de domnul primar, 

conform algoritmului prevăzut în art.14 alin 4 din regulament. Inițial am fost 

propusă pentru comisia de specialitate nr. 1, dar ulterior am căzut de comun 

acord cu domnul consilier Vovciuc Beniamin, care a fost propus inițial pentru 

comisia de specialitate nr.2, de a face rocada între comisii, adică eu să trec la 

comisia de specialitate nr.2, iar dumnealui să facă parte din comisia de 

specialitate nr.1, fapt ce nu s-a admis în această ședință din cauza insuficienței 

voturilor din partea consilierilor. Menționez că în următoarea ședință, rocada 

dintre mine și domnul Vovciuc, a fost adoptată cu succes, prin vot deschis, cu 

majoritate absolută, de către 10 consilieri locali în funcție și prezenți. 

În cadrul ședinței extraordinare din 12 noiembrie 2020 au fost 

reorganizate comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 prin Hotărîrea nr.47 unde am 
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fost direct implicată deoarece am făcut rocada cu domnul Vovciuc, schimb care 

a devenit valabil abia la de la următoarea întrunire. În cadrul aceleiași ședințe au 

fost prezentate și supuse avizării 8 proiecte care implica integral comisia de 

specialitate nr.1 din care încă făceam parte. Așadar, toate cele 8 proiecte le-am 

dat aviz favorabil împreună cu ceilalți membrii ai comisiei, cu unele abțineri (5 

abțineri) de la vot la anumite proiecte care îmi erau neclare deoarece nu le-am 

studiat în detaliu dat fiind timpul scurt pe care l-am alocat. În cadrul proiectului 

”Modernizare Grădiniță cu Program Normal Izvoarele Sucevei, comuna 

Izvoarele Sucevei, județul Suceava” am fost curioasă dacă banii pentru proiect 

au fost alocați în cadrul unui program. Totodată, în cadrul proiectului de 

hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.144/06.10.2020 privind 

aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli, pentru anul 

2020 nu am fost de acord cu felul în care au fost distribuiți banii. Tot în cadrul 

acestei ședințe s-a discutat pe marginea proiectului de HOTĂRÂRE nr.6314 din 

30.10.2020 privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare, până la 3,5 tone, 

necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor selective și municipale unde 

am fost interesată să aflu dacă deșeurile se vor transporta direct a Marginea, 

unde sunt livrate, în aceeași zi în care se colectează. 

La ședința extraordinară din 14 decembrie 2020 s-a prezentat proiectul 

privind rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020.  

În cadrul ședinței extraordinare din 23 decembrie 2020, s-au lansat 

discuții pe marginea proiectului  de HOTĂRÂRE nr.7213/21.12.2020 privind 

rectificarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020 „ 

PROIECT de HOTĂRÂRE nr.7213/21.12.2020 privind rectificarea bugetului 

local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020 m-a interesat să știu dacă 

locuințele din Hrobi sunt incluse în intravilan deoarece este important acest 

aspect în vederea asigurării accesului și posibilele intervenții care se pot face la 

drumul care face legătura cu acest cătun. De asemenea este primordial să se 
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aprobe o hotărâre prin care drumurile forestiere să treacă în domeniul public al 

comunei atâta timp cât ele deservesc mai multe locuințe, cătune întregi. 

În cele din urmă, la ultima ședință ordinară din an, din data de 29 

decembrie 2020, au fost supuse ordinii de zi mai multe proiecte, atât destinate 

comisiei de specialitate nr.1, cât și comisiei de specialitate nr.2, din care fac și 

eu parte. În cadrul comisiei de specialitate nr.2, unde am calitatea de președinte 

al acestei comisii, a fost înaintat un proiect de hotărâre nr. 6949/07.12.2020 

privind aprobarea planului de acţiune pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie 

2021 pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, , cu 

modificările și completările ulterioare şi pentru persoanele care vor efectua ore 

de muncă neremunerată în folosul comunităţii. A fost necesar avizul din partea 

comisiei pentru ca proiectul să se adopte. Așadar am acordat acestui proiect aviz 

favorabil împreună ce ceilalți doi membrii ai comisiei. Au existat și anumite 

discuții pe marginea acestui proiect, mai exact am venit cu propunerea ca 

fiecare consilier să întocmească o listă cu cetățenii din zona pe care o reprezintă, 

pentru a analiza sursa de venit, să se facă anumite verificări și de văzut dacă nu 

se încadrează la venitul minim garantat. De asemenea voiam să știu dacă există 

posibilitatea măririi acelui cuantum de ajutor social. 

 

22.02.2021      Consilier local, 

               MOȚCO Gabriela 


