ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 23 februarie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă
convocată de îndată,în scris, pe baza Dispoziţiei nr.30/16.02.2022 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,
absenți nemotivat : Hutopilă Gabriela și Vovciuc Beniamin Petrică.
D-na secretar general dă citire Încheierii Civile nr.60/01.02.2022 definitivă, privind validarea
mandatului de consilier local supleant Serediuc Corneliuc Nicușor si i se pune în vedere
obligativitatea depunerii jurământului.
Domnul consilier Serediuc Corneliu Nicușor 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.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire referatului de suplimentare a ordinii
de zi înregistrat la nr.1338/16.02.2022, suplimentarea fiind votată ”pentru” de toți cei 9 consilieri
locali.
D-nul primar dă citire Raportului Curții de Connturi Suceava nr.49/428/13.12.2021 întocmit în
urma controlului efectuat la instituție în perioada noiembrie 2021, precum și măsurile ce se impun
a fi urmate pentru remedierea problemelor și termenul de soluționare.
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.60/2022
a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc definitivă, d-nul Serediuc Corneliu-Nicușor, cf.
prevederilor art.122 alin.2 din OUG nr.57/2019;
2.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului
Local care a avut loc pe data 11 februarie 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.1204 din 14.02.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu
efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna ianuarie 2022;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
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4. Proiect de hotărâre nr. 1339 din 16.02.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri
şi cheltuieli, pentru anul 2022 și aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor finanțate din
venituri proprii, pentru finanțarea secțiunii de funcționare;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
5. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
6. 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.
Doamna secretar general, JURAVLE Cătălina, dă citire adresei Instituției Prefectului
nr.3906/10/1/22.02.2022 referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
secretarului general al unității administrativ-teritoriale.
Domnul primar dă citire raportului de evaluare nr.2/27.01.2022 al secretarului general al
comunei, Juravle C. pentru anul 2021.
Primul punct al ordinii de zi: 1. Depunerea jurământului de către consilierul local validat
prin Încheierea civilă nr.60/2022 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc definitivă, d-nul Serediuc
Corneliu-Nicușor, cf. prevederilor art.122 alin.2 din OUG nr.57/2019 a fost epuizat.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat
în şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 11 februarie 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 ordinare din data de 11.02.2022, 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.1204 din 14.02.2022 privind
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna ianuarie
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. 1206/14.02.2022.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 1499/22.02.2022 cu 4 voturi
”pentru” și un absent (Vovciuc B.) din totalul celor 5 membri ai comisiei.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea
navetei cadrelor didactice, pentru luna ianuarie 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.9 privind aprobarea decontării cheltuielilor
cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna ianuarie 2022 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. 1339 din 16.02.2022 privind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2022 și aprobarea utilizării
excedentului bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii, pentru finanțarea secțiunii de
funcționare.
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 anexele la proiect.
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D-na consilier Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr. 1341/16.02.2022.
D-nul consilier Mechno M. prezintă avizul favorabil al comisiei nr. 1500/22.02.2022 cu 4 voturi
”pentru” și un absent (Vovciuc B.) din totalul celor 5 membri ai comisiei.
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: Domnul primar dă citire adresei scolii
gimnaziale nr.198/21.02.2022 cu precizarea că cerințele lor sunt prea mari, în comparație cu
bugetul primit, chiar dacă sunt nemulțumiri la școala brodina, trebuie să se adapteze.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli,
pentru anul 2022 și aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor finanțate din venituri
proprii, pentru finanțarea secțiunii de funcționare.
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.10 privind rectificarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli, pentru anul 2022 și aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor
finanțate din venituri proprii, pentru finanțarea secțiunii de funcționare 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:Diverse
Domnul primar dă citire hotărârii nr.6/12.02.2020 a Consiliului Local Moldova Sulița prin
care s-au aprobat ajutoare de urgență pentru înmormântare în sumă de 15.000 lei și nu 20.000 lei,
cum s-a aprobat la noi și aceste lucruri trebuie stiute, cand se cer bani , dacă sunt si prevderi
bugetare pentru ceea ce se cere.
Domnul Mehno V.ridică problema mutării comercianților în spațiul amenajat la bazar,
deoarece este periculoasă staționarea pe marginea drumului. Domnul primar răspunde că s-a
adus piatră pentru nivelare, iar după ce se dezgheață, se va amenaja spașiul si se vor muta
comercianții.
D-na consilier Borciuc E. ridică din nou problema comerțului ambulatoriu în Bobeica. D-nul
primar răspunde: d-nul viceprimar să se informeze dacă din punct de vedere legal persoana în
cauză are toate actele în regulă și va da un răspuns la următoarea ședință. D-nul consilier Habur I.
precizează că a discutat cu persoana în cauză, și i-a comunicat că are autorizație de funcționare,
a fost verificată și de poliție, și are si autorizație pentru comerț ambulatoriu. De asemenea, d-na
consilier ridică problema iluminatului public în sat.Bobeica. D-nul viceprrinar răspunde: a discutat
cu reprezentanții E.On si vor veni în sapt.28.02/04.03.2022 în zonă pentru rezolvarea problemei.
D-nul consilier Buceac I. propune ca, în cazul achiziției unei mașini de pompieri, aceasta să
aibă garda înaltă de la sol, propunere luată în seamă.
D-na secretar aduce în atenția comisiei de specialitate nr.3 reorganizarea acesteia, în urma
depunerii jurământului de către d-nul consiler Serediuc C, acestia stabilind următoarele:
președinte: Serediuc Corneliu-Nicușor, secretar Zaieț Grigorie și membru: Mehno Vasile.
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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