ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 4 ianuarie 2022, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată de îndată,în scris, pe baza Dispoziţiei nr.1/03.01.2022 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,
absenți motivat pe caz de boală Buceac Ioan.
D-na secretar general dă citire Încheierii Civile nr.761/20.12.2021 definitivă, privind validarea
mandatului de consilier local supleant Marocico Irina si i se pune în vedere obligativitatea
depunerii jurământului.
Doamna consilier Marocico Irina depune jurământul de credință, ceea ce îi conferă statutul
de consilier local ales, validat și intrat în exercitiul obligațiilor și drepturilor care decurg din această
calitate.
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. Depunerea jurământului de către consilierul local validat prin Încheierea civilă
nr.761/2021 definitivă, d-na Marocico Irina, cf. prevederilor art.122 alin.2 din OUG nr.57/2019;
2.Proiect de hotărâre nr.7 din 03.01.2022 privind utilizarea definitivă a sumei de 626.711,35
lei din excedentul anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
4. Diverse.
Din totalul de 9 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: 1. Depunerea jurământului de către consilierul local validat
prin Încheierea civilă nr.761/2021 definitivă, d-na Marocico Irina, cf. prevederilor art.122 alin.2 din
OUG nr.57/2019 a fost epuizat.
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Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.7 din 03.01.2022 privind
utilizarea definitivă a sumei de 626.711,35 lei din excedentul anului 2021 pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
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. 9/03.01.2022.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 28/04.01.2022 cu 4 voturi
”pentru” din totalul celor 4 membri ai comisiei.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: d-nul consilier Vovciuc B.întreabă acesti bani
sunt din excedentul anului 2020 si folosit în anul 2021, esti si o diferență se 813 lei, la ce se
referă? D-nul primar: da, au rămas din anul 2020 (10.000.000 lei) din care s-au folosit în jur de
400.000 lei si a rămas diferenta de 600.000 lei; iar suma de 813 lei reprezintă vinderea la fier vechi
a unei masini veche de pompieri care era într-o stare avansată de degradare.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea definitivă a sumei de 626.711,35 lei din
excedentul anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
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.1 privind utilizarea definitivă a sumei de
626.711,35 lei din excedentul anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a
fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți.
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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