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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 10 noiembrie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.75/02.11.2022 emisă de domnul primar al comunei, 
Mechno Mihail. 

Sunt prezenti: Mechno Mihail-primar și Juravle Cătălina-secretar general. 
D-na secretar precizează următoarele: având în vedere prevederile stabilite in regulamentul 

de organizare și funcționare, convocarea Consiliului Local s-a realizat telefonic. 
Doamna secretar face apelul nominal al consilierilor şi informează că la şedinţa de consiliu 

au fost convocaţi un număr de 11 consilieri locali,8 prezenți, absenti nemotivat Hutopilă Gabriela și 
Serediuc Corneliu-Nicușor, absent motivat-plecare în interes de serviciu: Mechno Marian. 

Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, precizează ca,cf.prevederilor art.135 din OUG 

nr.57/2019, este necesară adoptarea proiectului privind alegerea președintelui de ședință a 

Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  noiembrie-

decembrie2022-ianuarie 2023 al cărui initiator este d-nul primar Mihail MECHNO, deoarece 

presedintele ales  prin HCL nr.40/05.10.2022 în persoana d-lui Mechno Marian este absent 

motivate-plecare în interes de serviciu. 

Domnul consilier Habur Ioan îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea 

perioadă,pe d-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică. 

Se supune la vot propunerea pentru Vovciuc Beniamin-Petrică, propunere votată cu 

majoritate simplă  „pentru” prin vot deschis, de către cei 8 consilieri prezenţi. 

Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.44/10.11.2022 privind alegerea președintelui 

de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  

nov-dec.2022-ianuarie 2023,a fost adoptată, prin vot deschis, de cei 8 consilieri locali în funcție și 

prezenţi. 

Doamna secretar îl informează pe d-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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. 

D-na secretar dă citire referatului privind necesitatea adoptării în regim de urgență, înregistrat 
la nr.7113/28.10.2022, a referatului privind suplimentarea ordinii de zi, înregistrat la 
nr.7200/02.11.2022, a referatului nr.7285/08.11.2022 și nr.7310/09.11.2022 și a adresei 
nr.15142/05/2022 și nr.18981/10/7/2022 a Instituției Prefectului-județul Suceava. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte de şedinţă, preia lucrările şedinţei şi îl 
invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte proiectul ordinii de zi. 

Ședința este deschisă de d-nul primar, 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 27 oct. 2022,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.7268 din 08.11.2022  privind  alegerea președintelui de ședință a 

Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  noiembrie-
decembrie 2022-ianuarie 2023; 
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Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
3. Proiect de hotărâre nr.7050 din 25.10.2022 privind modificarea Inventarului bunurilor care 

fac parte din domeniul privat al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, înscrise în Anexa la 
Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 28 februarie 2002 privind stabilirea bunurilor care fac parte din  
domeniului privat al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
4. Proiect  de  hotărâre nr. 7114 din 28.10.2022 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;  
5. Proiect de hotărâre nr.7117 din 28.10.2022 privind rectificarea bugetului local, pentru 

anul 2022; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

 6. Proiect de hotărâre nr.7196 din 02.11.2022 privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local d-nei HUTOPILĂ Gabriela și vacantarea locului de consilier local; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 7.Proiect de hotărâre nr.7286 din 08.11.2022 privind aprobarea implementării proiectului  
”HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 8. Proiect de hotărâre nr.7311 din 09.11.2022 privind  acordarea burselor de merit, burselor 

de studiu și a burselor sociale stabilite la nivelul Scolii Gimnaziale ,,Ion Aflorei’’ Izvoarele Sucevei, 

pentru anul școlar 2022/2023; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
9.Proiect de hotărâre nr.7314 din 09.11.2022 privind  aprobarea decontării cheltuielilor cu 

efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
  10. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
  11.Diverse. 

           Se supune la vot ordinea de zi,se votează cu 8 voturi ‘’pentru’’,prin vot deschis.     
Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, 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 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 27 oct. 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 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut- 
procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.10.2022, fiind aprobat, fără a fi contestat 
conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact opiniile exprimate în şedinţa anterioară. 

   Punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.7268 din 08.11.2022  privind  alegerea 
președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru 
perioada  noiembrie-decembrie 2022-ianuarie 2023 a fost aprobat prin HCL nr.44/2022. 

Se trece la punctul  3 al ordinii de zi Proiect de hotărâre nr.7050 din 25.10.2022 privind 
modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Izvoarele 
Sucevei, județul Suceava, înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 28 februarie 
2002 privind stabilirea bunurilor care fac parte din  domeniului privat al Comunei Izvoarele 
Sucevei, județul Suceava. 
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D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar, să  prezinte: 

        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 
     D-nul viceprimar Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr. 7052/25.10.2022.   

       D-na secretar al comisiei Marocico I. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7062/26.10.2022 
cu 4 voturi ”pentru”  și un absent din totalul de 5 membri. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte 
din domeniul privat al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, înscrise în Anexa la 
Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 28 februarie 2002 privind stabilirea bunurilor care fac parte din  
domeniului privat al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în forma propusă. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.45 privind modificarea Inventarului bunurilor 

care fac parte din domeniul privat al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, înscrise în 
Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 28 februarie 2002 privind stabilirea bunurilor care fac 
parte din  domeniului privat al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava a fost adoptată, prin 
vot deschis, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect  de  hotărâre nr. 7114 din 28.10.2022 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 Vovciuc Beniamin-Petrică, 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 Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 7116/28.10.2022.   
      D-na secretar al comisiei Marocico I. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7063/26.10.2022 
cu 4 voturi ”pentru”  și un absent din totalul de 5 membri. 

 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” în forma propusă. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.46 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, 
de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți. 

  Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.7117 din 28.10.2022 privind 
rectificarea bugetului local, pentru anul 2022. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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 Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 7119/28.10.2022.   
      D-na secretar al comisiei Marocico I. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7064/26.10.2022 

cu 4 voturi ”pentru” , un absent din totalul de 5 membri și cu amendamentul din partea d-lui 

consilier Vovciuc B: de a se crea cont pentru salubritate separat si cont pentru cheltuieli plată 

combustibil separat. 
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 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: dl.consilier Vovciuc B.precizează să nu se 
plătească din același cont salubritatea și combustibilul. Dl.primar răspunde: așa a propus 
dl.viceprimar. De asemnea, dl.consilier Vovciuc B.precizează că nu este de acord să plătim suma 
pentru daune cominatorii, se va abține de la vot, deoarece nu vrea să fie răspunzător cand va 
veni Curtea de Conturi în control. Dl.primar răspunde: nu sunt bani din bugetul local, iar legea nu 
ne permite sa-i folosim la altceva. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, pentru anul 2022, în 
forma propusă. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 împotrivă   _-__ şi _1__ s-a abţinut – 

dl.consilier Vovciuc B. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.47 privind rectificarea bugetului local, pentru 

anul 2022 a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 7 consilieri locali în funcție și prezenți. 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.7196 din 02.11.2022 privind  

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local d-nei HUTOPILĂ Gabriela și 
vacantarea locului de consilier local. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar, să  prezinte: 

-referatul constatator nr.7195/02.11.2022; 
        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 

    D-na secretar general prezintă raportul de specialitate nr. 7198/02.11.2022.   
       D-na secretar al comisiei Marocico I. prezintă  avizul favorabil al comisiilor reunite  
nr.7064/26.10.2022. 

 Dat fiind caracterul individual al adoptării hotărârii, au fost distribuite 8 buletine de vot și 1 a 
fost anulat, cu următoarea mențiune: Votați Proiectul de hotărâre nr. 7196 din 02.11.2022 privind  
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local d-nei HUTOPILĂ Gabriela și 
vacantarea locului de consilier local?fiind necesară incercuirea răspunsului dorit de consilieri. În 
urma numărării rezultatului, a fost votat cu DA de către cei 8 consilieri, proiectul privind 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local d-nei HUTOPILĂ Gabriela și 
vacantarea locului acestuia. 

       Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.48 privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local d-nei HUTOPILĂ Gabriela și vacantarea locului acesteia,a fost 
adoptată, prin vot secret, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.7286 din 08.11.2022 privind 
aprobarea implementării proiectului  ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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 Marocico G. prezintă raportul de specialitate nr. 7288/08.11.2022.   
      D-nul președinte al comisiei Habur I. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7317/09.11.2022 

cu 2 voturi ”pentru” și un absent. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”HUB de 

servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963, în forma propusă. 
  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.49 privind aprobarea implementării 

proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963 a fost adoptată, prin vot 
deschis, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți. 
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 Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.7311 din 09.11.2022 privind  

acordarea burselor de merit, burselor de studiu și a burselor sociale stabilite la nivelul Scolii 

Gimnaziale ,,Ion Aflorei’’ Izvoarele Sucevei, pentru anul școlar 2022/2023. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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 Cobeleța A. prezintă raportul de specialitate nr. 7313/09.11.2022.   
     D-na secretar al comisiei Marocico I. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7331/10.11.2022 

cu 4 voturi ”pentru” din totalul de 5 membri și un absent. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de merit, burselor de studiu și 

a burselor sociale stabilite la nivelul Scolii Gimnaziale ,,Ion Aflorei’’ Izvoarele Sucevei, pentru anul 
școlar 2022/2023, în forma propusă. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.50 privind acordarea burselor de merit, 

burselor de studiu și a burselor sociale stabilite la nivelul Scolii Gimnaziale ,,Ion Aflorei’’ Izvoarele 
Sucevei, pentru anul școlar 2022/2023 a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 8 consilieri 
locali în funcție și prezenți. 

 Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.7314 din 09.11.2022 privind  

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

2022. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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 Cobeleța A. prezintă raportul de specialitate nr. 7316/09.11.2022.   
     D-na secretar al comisiei Marocico I. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7332/10.11.2022 

cu 4 voturi ”pentru” din totalul de 5 membri și un absent. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea 

navetei cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2022, în forma propusă. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 

Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.51 privind aprobarea decontării cheltuielilor 

cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna octombrie 2022 a fost adoptată, prin vot 

deschis, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: 
Dl.primar precizează faptul că DC danileni este finalizat în proporție de 80%, după ce se 

finalizează șanțurile în Izv.Sucevei, se va începe și la Brodina în măsura în care timpul va permite. 
Incepând cu anul viitor, se va marca drumul și se vor monta parapeții. De asemenea, aduce la 
cunoștința consilierilor locali despre întâlnirea din data de 08.11.2022 privind lansarea proiectului 
”Îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Cernăuți-Suceava (Shepit-
Izvoarele Sucevei)  DJ 175, prin reabilitarea/modernizarea a Km de drum județean DJ175 și 
conectarea comunităților din zonă, ca temă principală fiind semnarea contractului de lucrări pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 175 Izvoarele Sucevei-frontiera Ucraina, km 43+600-
46+600 județul Suceava” și speră ca anul viitor, cam tot la vremea asta să se facă recepția lucrării. 

Dl.consilier Vovciuc B.ridică problema drumului de la Podul Negru, sunt pietre mari si nu se 
poate circula. Dl. Primar răspunde: se pietruiește drumul și apoi se trece cu compactorul, în maxim 
2 săptămâni se va termina până la școală la Bobeica. 
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De asemnea, dl.consilier Vovciuc B.ridică problema incendiului de la Hrabusna, care a avut 
loc pe 06.11.2022 si întreabă de ce nu s-a intervenit cu mașina noastră. Dl.primar răspunde: 
drumul spre Hrabisna are acces dinspre Nisipitu și a ajuns mașina de pompieri din Comuna 
Brodina, pentru care s-a dat combustibil. Dl.Vovciuc B.solicită constituirea  echipei de voluntari 
pentru situații de urgență. Dl.primar răspunde: să ia legătura cu dl.viceprimar.Dl. consilier Vovciuc 
B.adaugă faptul că a achiziționat la firma lui trei pomoe noi care pot fi transportate cu mașini de 
teren, acestea fiind achizitionate cu sprijinul a trei cetățeni din comună. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică 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, 
 

           Vovciuc Beniamin-Petrică                                        Cătălina JURAVLE 


