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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 28 decembrie 2021, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 

convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.100/21.12.2021 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 9 consilieri locali,6 prezenți, 
absenți nemotivat: Hutopila Gabriela, Mehno Vasile și Zaieț Grigorie. 

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. 

D-na secretar general dă citire referatului de suplimentare nr.7229/23.12.2021 și a referatului 
nr.7262/27.12.2021. 

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 extraordinară a 

Consiliului Local care a avut loc pe data 15 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. Proiect de hotărâre nr.6650 din 19.11.2021 privind stabilirea impozitelor și a taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

3. Proiect de hotărâre nr.6654 din 19.11.2021 privind aprobarea procedurii de acordare a 

înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente 

obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Izvoarele Sucevei, de către 

persoanele fizice şi juridice; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

4. Proiect de hotărâre nr.6791 din 25.11.2021 privind stabilirea indemnizației lunare de 

ședință a consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei, pentru anul 2022; 

    Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

5. Proiect de hotărâre nr.6935 din 08.12.2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu 

efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna noiembrie 2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
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6. Proiect de hotărâre nr.6938 din 08.12.2021 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare 
în vederea stabilirii salariilor de bază pentru aleșii locali, funcţionarii publici şi personalul  
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei, judeţul 
Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

7. Proiect de hotărâre nr.6942 din 08.12.2021 privind aprobarea  prelungirii duratei 
Contractului de lucrări nr.4045/108/14.08.2019 având ca obiect „MODERNIZARE GRĂDINITA 
CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, 
JUDETUL SUCEAVA” finanțată  prin Programul național de dezvoltare locala, Subprogramul 
Modernizarea satului romanesc; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

8. Proiect de hotărâre nr.6991 din 09.12.2021 privind aprobarea rețelei școlare din comuna 
Izvoarele Sucevei,județul Suceava pentru anul școlar 2022-2023; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

9. Proiect de hotărâre nr.6519 din 11.11.2021 privind aprobarea înregistrării ședințelor 
publice, precum și transmiterea acestora online pe platformele de socializare; 

Iniţiator: Vovciuc Beniamin Petrică – consilier local;  

10. Proiect de hotărâre nr.7230 din 23.12.2021 pentru validarea Dispoziției primarului 
nr.101/22.12.2021 privind  aprobarea suplimentării bugetului local de venituri şi cheltuieli, pentru 
anul 2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

11. Proiect de hotărâre  nr.7263 din 27.12.2021 privind  prelungirea duratei Contractului de 
finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală nr. 391/12.08.2016/4954/19.08.2016 
pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare drum comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, 
comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”; 

12. Proiect de hotărâre  7267 din 27.12.2021 privind  prelungirea duratei Contractului de 
lucrări nr.4921/1164/23.08.20217  având ca obiect”Modernizare drum comunal Danileni-Pohoniș-
Brodina, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”; 

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

  14. Diverse. 

Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6, 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: 1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 15 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 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au 
abţinut, procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 15.12.2021, 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: Proiect de hotărâre nr.6650 din 19.11.2021 privind 

stabilirea impozitelor și a taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 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 si anexa la proiect. 



   3 

     D-na consilier Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr. 6652/29.11.2021.   
       D-nul consilier Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 7179/22.12.12.2021 cu 4 
voturi ”pentru” din totalul celor 4 membri ai comisiei. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: d-nul consilier Habur I.preciează că sunt 
diferențieri referitoare la taxa pe imobil, respectiv pentru cei care au apă, încălzire, etc. D-nul 
primar: da, deoarece asa este prevăzt, iar când s-a vrut bransarea la apă și canal, nimeni nu a fost 
de acord si proiectul nu  s-a mai depus. D-nul consilier Vovciuc B.: ar fi bine de accesat fonduri 
pentru realizarea de fose septice, deoarece apa  poate fi tratată, iar zonal ar fi ceva foarte bun, nu 
pentru toata comuna, deoarece casele sunt răsfirate. D-nul consilier Habur I.-referitor la taxa de 
salubrizare, nu s-ar putea taxa pee gospodărie șu nu pe nr.de persoane? D-nul primar: nu se 
poate, deoarece nu s-ar acoperi costurile. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale, precum și 
a taxelor speciale, pentru anul 2022. 

   Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
     Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.66 privind stabilirea impozitelor și a taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022 a fost adoptată, prin vot deschis, de către 
cei 6 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6654 din 19.11.2021 privind 

aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din 
majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei 
Izvoarele Sucevei, de către persoanele fizice şi juridice. 

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 consilier Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr.6656/19.11.2021. 
       D-nul consilier, Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 7180/22.12.2021 cu 4 

voturi ”pentru” din totalul celor 4 membri ai comisiei,  
  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la 

plată sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale 
restante datorate bugetului local al comunei Izvoarele Sucevei, de către persoanele fizice şi 
juridice. 

   Cine este pentru?  Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
       Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.67 privind aprobarea procedurii de 
acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere 
aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Izvoarele Sucevei, de către 
persoanele fizice şi juridice,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută de către cei 6 
consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6791 din 25.11.2021 privind 

stabilirea indemnizației lunare de ședință a consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele 

Sucevei, pentru anul 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 Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr. 6793/25.11.2021. 
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       D-nul consilier, Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 7181/22.12.2021 cu 4 
voturi ”pentru” din totalul celor 4 membri ai comisiei,  

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind privind stabilirea indemnizației lunare de ședință 

a consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei, pentru anul 2022. 

    Cine este pentru?   Cine este împotrivă?  Cine se abţine?  
         Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 
 Discuții pe marginea proiectului: d-nul consilier Habur I.reciează să nu mai fie constrângeri 
referitoare la banii  primiți. D-nul primar: dacă sunt trei sedinte intr-o lună, se plătesc toate trei cu 
10%. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.68 privind stabilirea indemnizației lunare 

de ședință a consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei, pentru anul 2022,a fost 

adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută de către cei 6 consilieri locali în funcție și 

prezenți. 

 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6935 din 08.12.2021 privind 

aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna noiembrie 

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 M. prezintă raportul de specialitate nr. 6935/08.12.2021. 
       D-nul consilier, Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 7177/22.12.2021 cu 4 

voturi ”pentru” din totalul celor 4 membri ai comisiei,  
  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea 

navetei cadrelor didactice, pentru luna noiembrie 2021. 

    Cine este pentru? Cine este împotrivă?  Cine se abţine?  

         Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.69 privind aprobarea decontării 

cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna noiembrie 2021,a fost adoptată, 

prin vot deschis, cu majoritate absolută de către cei 6 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6938 din 08.12.2021 privind 

stabilirea coeficienților de ierarhizare în vederea stabilirii salariilor de bază pentru aleșii locali, 

funcţionarii publici şi personalul  contractual din cadrul 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. 
       D-na consilier Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 6940/08.12.2021. 
       D-nul consilier, Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 6941/08.12.2021 cu 2 

voturi ”pentru” din totalul celor 2 membri ai comisiei,  
  Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea coeficienților de ierarhizare în vederea 

stabilirii salariilor de bază pentru aleșii locali, funcţionarii publici şi personalul  contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava. 

    Cine este pentru?Cine este împotrivă?  Cine se abţine?  

         Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 
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 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.70 privind stabilirea coeficienților de 

ierarhizare în vederea stabilirii salariilor de bază pentru aleșii locali, funcţionarii publici şi 

personalul  contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele 

Sucevei, judeţul Suceava,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă de către cei 6 

consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi ” Proiect de hotărâre nr.6942 din 08.12.2021 privind 

aprobarea  prelungirii duratei Contractului de lucrări nr.4045/108/14.08.2019 având ca obiect 

„MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA 

IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finanțată  prin Programul național 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 la proiect. 
       D-na consilier Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 6944/08.12.2021. 
       D-nul consilier, Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 7178/22.12.2021 cu 4 

voturi ”pentru” din totalul celor 4 membri ai comisiei,  
  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei Contractului de 

lucrări nr.4045/108/14.08.2019 având ca obiect „MODERNIZARE GRĂDINITA CU PROGRAM 

NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” 

finanțată  prin Programul național de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului 

romanesc. 

    Cine este pentru? Cine este împotrivă?Cine se abţine?  

         Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.71 privind aprobarea  prelungirii duratei 

Contractului de lucrări nr.4045/108/14.08.2019 având ca obiect „MODERNIZARE GRĂDINITA CU 

PROGRAM NORMAL IZVOARELE SUCEVEI, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL 

SUCEAVA” finanțată  prin Programul național de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea 

satului romanesc,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută de către cei 6 consilieri 

locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi Proiect de hotărâre nr.6991 din 09.12.2021 privind 

aprobarea rețelei școlare din comuna Izvoarele Sucevei,județul Suceava pentru anul școlar 2022-

2023. 

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. 6993/09.12.2021. 
       D-na consilier, Hutopila G. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 7067/15.12.2021 cu 3 

voturi ”pentru” din totalul celor 3 membri ai comisiei,  
  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din comuna Izvoarele 

Sucevei,județul Suceava pentru anul școlar 2022-2023. 

    Cine este pentru?Cine este împotrivă?  Cine se abţine?  
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         Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.72 privind privind aprobarea rețelei școlare 

din comuna Izvoarele Sucevei,județul Suceava pentru anul școlar 2022-2023,a fost adoptată, prin 

vot deschis, cu majoritate simplă de către cei 6 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi Proiect de hotărâre nr.6519 din 11.11.2021 privind 

aprobarea înregistrării ședințelor publice, precum și transmiterea acestora online pe platformele de 

socializare. 

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

consilier, să  prezinte: 

        -referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 
       D-na secretar general prezintă raportul de specialitate nr. 6954/08/.12.2021 și adresa 
Instituției Prefectului nr.6920/10/8/2021. 
       D-na consilier, Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiilor reunite. 
 D-na secretar precizează: cf.prevederilor legale se înreagistrează ședințele publice si se 

transmit în sistem de videoconferință cu respectarea prevderilor privind protecția datelor cu 
character personal, mențiune care va fi specificată în cadrul hotărârii, toți consilierii de acord cu 
prevederea suplimenatră. 

D-nul consilier Habur I.: daca este legal, este de accord. D-nul consilier Vovciuc B:din cauza 
pandemiei există obligația transmiterii ședințelor online. D-nul primar: este necesar a se 
achiziționa echipament pentru a transmite în sistem de videoconferință, si tocmai ce s-au 
achiziționat camerele de supraveghere, pentru care trebuie de plătit 40.000 lei.  

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea înregistrării ședințelor publice, 

precum și transmiterea acestora online pe platformele de socializare, de către autoritatea 

executivă, în sistem de videoconferință  și cu respectarea prevderilor legale privind protecția 

datelor cu caracter personal. 

    Cine este pentru?  Cine este împotrivă?Cine se abţine?  

         Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.73 privind aprobarea înregistrării 

ședințelor publice, precum și transmiterea acestora online pe platformele de socializare de către 

autoritatea executivă, în sistem de videoconferință  și cu respectarea prevderilor legale privind 

protecția datelor cu caracter personal,a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate simplă de 

către cei 6 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi Proiect de hotărâre nr.7230 din 23.12.2021 pentru 

validarea Dispoziției primarului nr.101/22.12.2021 privind  aprobarea suplimentării bugetului local 

de venituri şi cheltuieli, pentru anul 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 și anexa la proiect. 
       D-na consilier Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr. 7239/24.12.2021. 
       D-nul consilier, Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 7293/28.12.2021 cu 3 

voturi ”pentru”  și o abținere –consilier Vovciuc B din totalul celor 4 membri ai comisiei. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: d-nul consilier Voviuc B. intreabă dacă s-a 

prins suma totală pentu ajutorul familiei Citlerciuc A? D-nul primar: nu a fost prinsă, deoarece 
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sunt multe facturi neplătite si trebuie de văzut dacă sunt prevderi bugetare, deoarece dacă nu 
era inclusă suma primită, rămânean descoperiți financiar; s-a prins în buget si cheltuieli pentru 
asistența socială. D-nul consilier Vovciuc B.întreabă: chiar nu este o prioritate pentru dvs.faptul 
de a ajuta familia respectivă? D-nul primar: se va vedea ce bani se vor primi la anul și in funcție 
se asta, se vor alocal si ptr.Citlerciucc A. si ptr.fam.Popiuc. V. D-nul consilier Vovciuc B: se 
discută un lucru de  10 ori, se votează de ”n” ori, pentru că oricine poate fin în această situație, 
iar in situații de urgență, oricine merită să fie ajutat, de ex.la Moldova-Sulița de fiecare dată s-a 
alocat suma de 20.000 lei. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziției primarului 

nr.101/22.12.2021 privind  aprobarea suplimentării bugetului local de venituri şi cheltuieli, pentru 

anul 2021. 

    Cine este pentru?  Cine este împotrivă? Cine se abţine?  

         Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 5 împotrivă   _-__ şi _1__ s-au abţinut 
(Vovciuc B.). 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.74 pentru validarea Dispoziției primarului 

nr.101/22.12.2021 privind  aprobarea suplimentării bugetului local de venituri şi cheltuieli, pentru 

anul 2021 a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate absolută de către cei 5 consilieri locali în 

funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi Proiect de hotărâre  nr.7263 din 27.12.2021 privind  

prelungirea duratei Contractului de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală nr. 
391/12.08.2016/4954/19.08.2016 pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare drum 
comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, comuna 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 anexa la proiect. 
       D-na consilier Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 7265/27.12.2021. 
       D-nul consilier, Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 7270/28.12.2021 cu 4 

voturi ”pentru”  din totalul celor 4 membri ai comisiei. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: d-nul consilier Habur I precizează că mai 

bine s-ar fi abandonat acest proiect. D-nul primar: firmei de execuție s-a plătit doar ceea ce a 
executat, iar acum fac diferență de cost si nu mai vor să continue si fac presiuni marri pentru a 
rezilia contratcul pe cale amiabilă, ceea ce el nu este de acord. Ar fi bine ca o altă firmă să preia 
contractul, dar fără să cesioneze de la firma mare. D-nul consilier Vovciuc B.spune aă ar fi bine 
să se contiune cu aceeasi firmă, deoarece terasamentul este realizat, iar în acest fel am obține 
garanție. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de finanțare 
pentru Programul național de dezvoltare locală nr. 391/12.08.2016/4954/19.08.2016 pentru 
realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare drum comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, comuna 
Izvoarele Sucevei, județul Suceava”. 

    Cine este pentru?  Cine este împotrivă?Cine se abţine?  

         Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.75 privind  prelungirea duratei Contractului 

de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală nr. 391/12.08.2016/4954/19.08.2016 
pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare drum comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, 
comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava” a fost adoptată, prin vot deschis, cu majoritate 
absolută de către cei 6  consilieri locali în funcție și prezenți. 
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Se trece la punctul 12 al ordinii de zi Proiect de hotărâre  7267 din 27.12.2021 privind  
prelungirea duratei Contractului de lucrări nr.4921/1164/23.08.20217  având ca 
obiect”Modernizare drum comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, comuna 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 anexa la proiect. 
       D-na consilier Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 7269/27.12.2021. 
       D-nul consilier, Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 7271/28.12.2021 cu 4 

voturi ”pentru”  din totalul celor 4 membri ai comisiei. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de lucrări 

nr.4921/1164/23.08.20217  având ca obiect”Modernizare drum comunal Danileni-Pohoniș-Brodina, 
comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava”. 

    Cine este pentru?   Cine este împotrivă?  Cine se abţine?  
         Din totalul de 6 consilieri prezenţi, au votat pentru 6 împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.76 privind  prelungirea duratei Contractului 
de lucrări nr.4921/1164/23.08.20217  având ca obiect”Modernizare drum comunal Danileni-
Pohoniș-Brodina, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava” a fost adoptată, prin vot deschis, cu 
majoritate absolută de către cei 6  consilieri locali în funcție și prezenți. 

D-nul primar urează la sfârșit de an sărbători fericite tututor, mulțumește pentru activitatea 
pe parcursul anului 2021 și să avem realizări mult mi multe la sfârșit de an 2022. 

D-na secretar urează tuturor La multi ani să sărbători binecuvântate! 
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      Secretarul general al comunei, 

 
                   Habur Ioan                                                           Cătălina JURAVLE 


