ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 11 februarie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată de îndată,în scris, pe baza Dispoziţiei nr.23/03.02.2022 emisă de domnul primar al
comunei, Mechno Mihail.
Sunt prezenti: Mechno Mihail-primar, Juravle Cătălina-secretarul general și Mechno Marianviceprimar.
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 10 consilieri locali,9 prezenți,
absent nemotivat Mehno Vasile.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, 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.
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- 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 ordinară a Consiliului
Local care a avut loc pe data 28 decembrie 2021,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator:Cătălina JURAVLE– secretarul general al comunei;
2.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local care a avut loc pe data 4 ianuarie 2022,cf. prevederilor art.138 alin.15 din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator:Cătălina JURAVLE– secretarul general al comunei;
3. Proiect de hotărâre nr. 124 din 11.01.2022 privind actualizarea Com.de specialitate nr.1
pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-financiare,administrarea
domeniului public și privat al comunei, agricultură,amenajarea teritoriului și urbanism, protecția
mediului și turism ;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4. Proiect de hotărâre nr.127 din 11.01.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu
efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna decembrie 2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
5. Proiect de hotărâre nr. 130 din 11.01.2022 privind aprobarea planului de acţiune pentru
anul 2022 beneficiarilor 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;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
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6. Proiect de hotărâre nr. 343 din 19.01.2022 privind aprobarea planului de ocupare al
funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei,
pentru anul 2022;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
7. Proiect de hotărâre nr. 451 din 25.01.2022 privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.IV/2021;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
8. Proiect de hotărâre nr. 456 din 25.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului
bugetului local în anul 2022 rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021 precum și
aprobarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
9. Proiect de hotărâre nr.870 din 03.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada MARTIEAPRILIE-MAI 2022;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
10. Raport anual nr.757/01.02.2022 privind starea economică, socială și de mediu a
Comunei Izvoarele Sucevei, în anul 2021;
Prezintă: Mihail MECHNO – primar;
11. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
12. Diverse.
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.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat
în şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 28 decembrie 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 28.12.2021, 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: Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 4 ianuarie 2022,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 extraordinare din data de 04.01.2022, 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. 124 din 11.01.2022 privind
actualizarea Com.de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități
economico-financiare,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism.
D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte
Mihail,primar, să prezinte:

de

şedinţă, îl

invită

pe

domnul

Mechno

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
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- proiectul de hotărâre.
D-na secretar general prezintă raportul de specialitate nr. 126/11.01.2022.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.928/03.02.2022 cu 5 voturi
”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Com.de specialitate nr.1 pentru
programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-financiare,administrarea
domeniului public și privat al comunei, agricultură,amenajarea teritoriului și urbanism, protecția
mediului și turism, în forma propusă.
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.2 privind actualizarea Com.de specialitate
nr.1pentru
programe
de
dezvoltare
economico-socială,
activități
economicofinanciare,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,amenajarea teritoriului
și urbanism, protecția mediului și turism a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri
locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.127 din 11.01.2022 privind
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna decembrie
2021.
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 consilier Mechno Mihaela prezintă raportul de specialitate nr. 129/11.01.2022.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.927/03.02.2022 cu 5
voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea
navetei cadrelor didactice, pentru luna decembrie 2021.
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.3 privind aprobarea decontării cheltuielilor
cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna decembrie 2021 a fost adoptată, prin vot
deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 130 din 11.01.2022 privind
aprobarea planului de acţiune pentru anul 2022 beneficiarilor 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.
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 Marocico Gabriela prezintă raportul de specialitate nr. 132/11.02.2022.
D-na consilier Hutopilă Gabriela prezintă avizul favorabil al comisiei nr.1150/11.02.2022 cu
3 voturi ”pentru”.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea
navetei cadrelor didactice, pentru luna decembrie 2021.
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.4 privind aprobarea planului de acţiune
pentru anul 2022 beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și
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completările ulterioare şi pentru persoanele care vor efectua ore de muncă neremunerată în
folosul comunităţii a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și
prezenți.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 343 din 19.01.2022 privind
aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Izvoarele Sucevei, pentru anul 2022.
D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte
Mihail,primar, să prezinte:

de

şedinţă, îl

invită

pe

domnul

Mechno

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexa.
D-na consilier Char V prezintă raportul de specialitate nr. 345/19.01.2022.
D-nu consilier Zaieț G. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.1077/10.02.2022 cu 2 voturi
”pentru”.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre:
D-nul consilier Vovciuc B.întreabă în ce bază s-a întocmit anexa la proiect? Răspunde
secretar general: în baza prevederilor Ordinulu nr.7660/2006, care trebuie approbată anual, pentru
a nu fi sanscționat pentru neaplicare. D-nul consilier readuce în discuție reducerea funcționarilor
publici și angajarea personalului contractual la salubrizare.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, pentru anul 2022.
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.5 privind aprobarea planului de ocupare al
funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei,
pentru anul 2022 a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și
prezenți.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 451 din 25.01.2022 privind
aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare,
pentru trim.IV/2021.
D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte
Mihail,primar, să prezinte:

de

şedinţă, îl

invită

pe

domnul

Mechno

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexa.
D-na consilier Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr. 453/25.01.2022.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.929/03.02.2022 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/2021.
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.6 privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.IV/2021 a fost adoptată,
prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 456 din 25.01.2022 privind
aprobarea utilizării excedentului bugetului local în anul 2022 rezultat la încheierea exercițiului
bugetar pentru anul 2021 precum și aprobarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul
2022.
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D-nul consilier Habur Ioan, preşedinte
Mihail,primar, să prezinte:

de

şedinţă, îl

invită

pe

domnul

Mechno

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre și anexa.
D-na consilier Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr. 457/25.01.2022.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.930/03.02.2022 cu 4
voturi ”pentru” și o abținere-d-nul consilier Vovciuc Beniamin, pe motiv că nu s-a ținut cont de ceea
ce s-a prevăzut și propus: suma de ajutor pentru familia Citlerciuc Aurel și suma pentru achiziție
aparatură pentru înregistrarea ședințelor și transmiterea online.
D-na secretar general prezintă Nota de fundamentare la proiect, înregistrată la
nr.1118/10.02.2022, prin care s-a modificat anexa iniațială la proiect, în vederea diminuării
creditelor la cap.84.02 cu suma de 30.000 lei și alocarea acestei sume la Școala Gimnazială
Izv.Sucevei, modificare aprobată ”pentru” de toti cei 9 consilieri prezenti.
Discuții
pe
marginea
proiectului
de
hotărâre:
D-nul consilier Vovciuc B. întreabă pentru ce este achiziția de sistem informatic stare civilă?
D-na secretar general răspunde: este un proiect pilot pe tară, SIIEASC, în care toată activitatea de
stare civilă este digitalizată și informatizată, iar în acest sens a fost necesară achiziția de către
instituție, a echipamentelor de stare civilă. De asemenea, întreabă d-nul connsilier că nu a regăsit
în buget sume pentru achiziția de echipamente pentru înregistrarea ședințelor. D-nul prrimar
răspunde: cand se vor primi bani la rectificare, se va prinde în buget cu această destinație. D-nul
consilier reiterează discuția privind solicitarea verbală care a făcut-o către d-nul primar, respectiv
ajutorul pentru familia Citlerciuc și pentru familia Popiuc, pentru că ar fi trebuit să participe și el la
creionarea bugetului și să se țină cont și de părerea lui. D-nul primar îl întreabă dacă numitul
Citlerciuc trebuie sa-i deconteze la firma lui banii pentru materiale, de tot insistă atât? Nu s-au
prevăzut sume pe căi obscure, iar în limita posibilităților s-au prin s sume de bani pentru
acoperirea cheltuielilor și bugetul trebuie împărțit în asa fel încât să facem față la toate cheltuielile
prevăzute. D-nul connsilier Vovciucc B precizează că se abține de la a vota proiectul deoarece nu
s-a ținut cont de ceea ce s-a prevăzut și poprus inițial (Citlerciuc, înregistare ședințe).
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local în
anul 2022 rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021 precum și aprobarea
bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă _-__ şi _3__ s-a abţinut
(Hutopilă Gabriela, Vovciuc Benimin și Zaieț Grigorie).
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.7 privind privind aprobarea utilizării
excedentului bugetului local în anul 2022 rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul
2021 precum și aprobarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 2022 a fost
adoptată, prin vot deschis, de 6 consilieri locali în funcție din totalul de 9 prezenți.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 451 din 25.01.2022 privind
alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul
Suceava pentru perioada MARTIE-APRILIE-MAI 2022.
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 consilier Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 872/03.02.2022.
D-nul consilier Zaieț G. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.1078/10.02.2022 cu 2 voturi
”pentru”.
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Domnul consilier Buceac Ioan îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea
perioadă,pe d-nul consilier Mechno Marian.
Se supune la vot propunerea pentru Mechno Marian, propunere votată cu majoritate simplă
„pentru” prin vot deschis, de către cei 9 consilieri prezenţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului
Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada MARTIE-APRILIE-MAI
2022.
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.8 privind alegerea președintelui de ședință
a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada MARTIEAPRILIE-MAI 2022a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și
prezenți.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Raport anual nr.757/01.02.2022 privind starea
economică, socială și de mediu a Comunei Izvoarele Sucevei, în anul 2021, care este prezentat
de d-nul primar, Mechno Mihail.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi:
D-mnul consilier Vovciuc B.precizeaz că nu este în opoziție, dorește să discute ca să aducă
îmbunătățiri. D-nul primar precizează: nu trebuie să se opună, trebuie să cunoască și
administratie, să știe ce se poate si ce nu, si ar fi frumos ca și comuna noastră să se alinieze la
alte comune, dar din cauza răsfirării caselor, ste mai greu. De asemenea, d-nul primar dă citire
cererii nr.932/2022 a d-lui Popiuc V. prin care solicit scutirea de la plata taxei de salubrizre, pe
motiv incendiu casă, cerere aprobată ”pentru” de toți cei 9 consilieri prezenți. De asemnea, d-nul
consilier Vovciuc B. readuce în discuție situațiile pentru urgențp si propune ca la caminul cultural,
în garaj, să pună la dispoziție o motopompă și masina jeep pe care nu o mai folosește, să fie în
caz de urgență, până se achiziționează masina pentru pompieri. D-nul primar: propunerea este
bună, dar în scurt timp se va duce mașina. D-nul consilier Vovciuc B: vrea să fie organizat ISU, cu
voluntary, vrea să pornească ceea ce s-a început si este bine că se va achiziționa masina.
D-na Borciuc E.readuce în discuție transportul mărfurilor în sat.Bobeica, dacă au autorizație
în acest sens.
D-nul consilier Habur I 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
Habur Ioan

Secretarul general al comunei,
Cătălina JURAVLE
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