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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 26 mai 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 

convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.37/18.05.2022 emisă de domnul primar al comunei, 
Mechno Mihail. 

Sunt prezenti: Mechno Mihail-primar, Mechno Marian-viceprimar iar în locul d-nei Juravle 
Cătălina-secretarul general aflată în concediu medical, este prezentă d-na Mechno Cristina-
consilier superior. 

D-na consilier, Mechno Cristina precizează următoarele: având în vedere prevederile stabilite 
in regulamentul de organizare și funcționare, convocarea Consiliului Local s-a realizat telefonic. 

Doamna consilier, Mechno Cristina, face apelul nominal al consilierilor şi informează că la 
şedinţa de consiliu au fost convocaţi un număr de 11 consilieri locali,8 prezenți, absent nemotivat 
Hutopilă Gabriela  Zaieţ Grigorie şi absent motivat Mechno Marian. 

Doamna consilier Mechno Cristina dă citire referatului nr.4217/26.05.2022 privind 
suplimentarea ordinii de zi a proiectului de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  MAI-IUNIE-
IULIE 2022, fiind votat ”pentru” de toți cei 8 consilieri prezenți la ședință și 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  mai-iunie-iulie 2022, al cărui initiator este d-nul primar Mihail MECHNO, 
deoarece d-nul consilier Mechno Marian este absent motivate-delegare în interes de serviciu. 

Domnul consilier Buceac Ioan îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea 
perioadă,pe d-nul consilier Serediuc Corneliu-Nicușor. 

Se supune la vot propunerea pentru Serediuc Corneliu-Nicușor, propunere votată cu 
majoritate simplă „pentru” prin vot deschis, de către cei 8 consilieri prezenţi. 

Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.19/26.05.2022 privind alegerea președintelui 
de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  
mai-iunie-iulie 2022 a fost adoptată, prin vot deschis, de cei 8 consilieri locali în funcție și prezenţi. 

Doamna consilier Mechno Cristina, informează pe d-nul consilier Serediuc Corneliu-Nicuşor, 
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 consilier, Mechno Cristina dă ciitire referatului nr.4161/24.05.2022 privind 
includerea,în regim de urgenţă ,a proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării investiţiilor 
având ca obiect „Reabilitarea drumului comunal Pohoniş-Brodina” şi Reabilitare DC 86A parţial 
(vârful Bobeica.).referatului nr.4201/25.05.2022 privind suplimentarea ordinii de zi priin 
includerea,în regim de urgenţă proiectului privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, 
actualizați conform OG nr.47/2022 și ajustarea valorii aferente restului de executat, privind 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,  COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL 
SUCEAVA” finantata  prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea 
satului romanesc. 

D-na consilier, Mechno Cristina, dă citire Adresei Instituției Prefectului nr.9487/10/2/2022 
referitoare la prezentarea de către toți aleșii locali a rapoartelor prevăzute de lege, cf.art.225 din 
OUG nr.57/2019. 

D- nul consilier Serediuc Corneliu-Nicuşor, preşedinte de şedinţă, preia lucrările şedinţei şi îl 
invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte proiectul ordinii de zi. 
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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 31 martie 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.3081 din 06.04.2022 privind  acodarea unui sprijin financiar familiei 

POPIUC Vasile, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2022;   
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

3. Proiect de hotărâre nr.3084 din 06.04.2022 privind  aprobarea programului de 
înfrumusețare al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
4. Proiect de hotărâre  nr.3190  din 11.04.2022 privind  aprobarea decontării cheltuielilor cu 

efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna martie 2022; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

 5. Proiect de hotărâre nr.3311 din 19.04.2022 privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.I/2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO – primar; 
6. Proiect de hotărâre nr. 4164/24.05.2022 privind  aprobarea realizării investițiilor având ca 

obiect ”Reabilitarea drumului comunal Pohoniș-Brodina” și ”Reabilitare DC 86A parțial (Vârful 
Bobeica); 

Iniţiator: Mihail MECHNO – primar; 
7. Proiect de hotărâre nr. 4205/25.05.2022 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici, actualizați conform OG nr.47/2022 și ajustarea valorii aferente restului de executat, 
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE 
DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,  COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, 
JUDETUL SUCEAVA” finantata  prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul 
Modernizarea satului romanesc; 

Iniţiator: Mihail MECHNO – primar; 
8. Proiect de hotărâre nr.4218/26.05.2022 privind  alegerea președintelui de ședință a 

Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  MAI-IUNIE-
IULIE 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO – primar; 
9. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

  10. 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 consilier 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 31 martie 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? 



   3 

         Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut, 
procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31.03.2022, 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.3081 din 06.04.2022 privind  
acodarea unui sprijin financiar familiei POPIUC Vasile, din bugetul local al comunei Izvoarele 
Sucevei aprobat pentru anul 2022;    

D-nul consilier Serediuc Corneliu-Nicuşor, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar, să  prezinte: 

        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 
     D-nul Mechno Ghica prezintă raportul de specialitate nr. 3083/06.04.2022.   

       D-nul consilier Marocico Irina prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.4208/25.05.2022 cu 5 
voturi ”pentru”. 
        Discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
        La propunerea domnului consilier Vovciuc Beniamin-Petrică pentru suplimentarea sumei de 
10.000 lei unui sprijin financiar familiei Popiuc Vasile .D-nul primar răspunde:avem deficit 
bugetar,executare silită pentru suma de 3 miliarde şi 400 lei pentru familia Lesenciuc Ilie si 
Veronica pentru o sentinţă civilă fond funciar,la motorină am depăşiit suma iar la cheltuieli de 
funcţionare nu avem bani. 
        Supun la vot proiectul de hotărâre privind  acodarea unui sprijin financiar familiei POPIUC 
Vasile, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 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,cu  

un amendament din partea domnului consilier Vovciuc Beniamin - Petrică care propune 
suplimentarea sumei cu 10.000 lei până la total suma de 20.000 lei familiei Popiuc Vasile.                     
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.20 privind  acodarea unui sprijin financiar familiei 
POPIUC Vasile, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2022 a fost 
adoptată, prin vot deschis, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: . Proiect de hotărâre nr.3084 din 06.04.2022 privind  
aprobarea programului de înfrumusețare al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava. 

D-nul consilier Serediuc Corneliu-Nicuşor, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar, să  prezinte: 
        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre şi anexa. 
      D-na consilier Mechno Cristina prezintă raportul de specialitate nr. 3086/06.04.2022.   
            D-nul consilier Serediuc Corneliu-Nicuşor. prezintă  avizul favorabil al comisiei 
nr.4211/25.05.2022 cu 2 voturi ”pentru”. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea programului de înfrumusețare al 
comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava. 

   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.21. privind  aprobarea programului de 
înfrumusețare 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.3190  din 11.04.2022 privind  
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna martie 2022 

           D-nul consilier Serediuc Corneliu Nicuşor, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar, să  prezinte: 
        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 
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      D-na consilier Mechno Mihaela prezintă raportul de specialitate nr. 3192/11.04.2022.   
            D-na consilier Marocico Irina prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.4209/11.02.2022 cu 5 
voturi ”pentru”. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea 
navetei cadrelor didactice, pentru luna martie 2022.. 

   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.22 privind aprobarea decontării 
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna martie 2022, 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.3311 din 19.04.2022 privind 
aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, 
pentru trim.I/2022; 

D-nul consilier Serediuc Corneliu-Nicuşor, 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  Mechno Mihaela prezintă raportul de specialitate nr. 3313/19.04.2022.   
            D-nu consilier Marocico Irina. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.4210/25.05.2022. cu 5 
voturi ”pentru”. 

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 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.23 privind aprobarea contului de execuție 
al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.I/2022, a fost adoptată, 
prin vot deschis, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 4164/24.05.2022 privind  
aprobarea realizării investițiilor având ca obiect ”Reabilitarea drumului comunal Pohoniș-Brodina” 
și ”Reabilitare DC 86A parțial (Vârful Bobeica). 

D-nul consilier Serediuc Corneliu-Nicuşor, 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 Cristina prezintă raportul de specialitate nr. 4163/24.05.2022.   
            D-nul consilier Marocico Irina. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.4212/25.05.2022 cu 5 
voturi ”pentru”. 

Supun la vot proiectul de hotărâre  privind  aprobarea realizării investițiilor având ca obiect 
”Reabilitarea drumului comunal Pohoniș-Brodina” și ”Reabilitare DC 86A parțial (Vârful Bobeica) 

   Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
   Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut,cu 
un amendament din partea consilierului Vovciuc Beniamin-Petrică ca lucrarea de reabilitarea 
drumului D.86A (Vârful Bobeica) sa se facă săparea şanţurilor,să nu se depoziteze pamant în 
drum,strat piatră concasată plus compactare. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.24. privind  aprobarea realizării investițiilor 
având ca obiect ”Reabilitarea drumului comunal Pohoniș-Brodina” și ”Reabilitare DC 86A parțial 
(Vârful Bobeica) a fost adoptată, prin vot deschis de către cei 8 consilieri locali în funcție și 
prezenți. 
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             Se trece la punctul 7 al ordinii de zi:Proiect de hotărâre nr. 4205/25.05.2022 privind 
aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, actualizați conform OG nr.47/2022 și ajustarea valorii 
aferente restului de executat, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de 
investiție „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,  COMUNA 
IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata  prin Programul national de dezvoltare 
locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc. 

D-nul consilier Serediuc Corneliou-Nicuşor, 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 Char Vasilena. prezintă raportul de specialitate nr. 4204/25.05.2022.   

  D-nul consilier Marocico Irina. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.4213/25.05.2022 cu 5 
voturi ”pentru” 
            Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, 
actualizați conform OG nr.47/2022 și ajustarea valorii aferente restului de executat, privind 
cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție „MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,  COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL 
SUCEAVA” finantata  prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea 
satului romanesc.. 

   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.25 privind aprobarea  indicatorilor 
tehnico-economici, actualizați conform OG nr.47/2022 și ajustarea valorii aferente restului de 
executat, privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție 
„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DANILENI-POHONIȘ-BRODINA,  COMUNA IZVOARELE 
SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantata  prin Programul national de dezvoltare locala, 
Subprogramul  Modernizarea satului românesc a fost adoptată, prin vot deschis, de 8 consilieri 
locali în funcție din totalul de 8 prezenți. 

 
Punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.4218/26.05.2022 privind  alegerea 

președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru 
perioada  MAI-IUNIE-IULIE 2022 a fost epuizat prin adoptarea HCL nr.19/2022. 

  
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: 

D-nul consilier Buceac Ioan.precizează că în satul Brodina,cătunul Cununa se depozitează 
deşeurile colectate de pe terenul proprietatea comunei Vicovu şi propune ca domnul viceprimar, 
de la poliţie să afle de unde sunt aduse şi să ia măsuri,în cătunul Buc de verificat unde se 
depozitează deşeurile.De asemenea d- nul consilier Buceac Ioan sesizează cu nu este semnal la 
telefonul mobil ORANGE şi că pe terenul de sport din satul Brodina trebuie reparate porţile, unde 
joaca copiii fotbal.Domnul consiilier Buceac Ioan a semnalat problema cainilor vagabonzi care sunt 
un pericol pentru copiii care merg la şcoală.Referitor la problmea cainilor vagabozi domnul primar 
a  răspuns că se va încheia un contract cu medicul veterinar din comună.Domnul consilier Buceac 
Ioan propune să se reîntroducă un autobuz pe ruta Brodina-Rădăuţi D-nul primar precizează: am 
discutat cu reprezentantul firmei ROTMAC şi aşteptăm un răspuns din partea lor.De asemenea, d-
nul primar dă citire cererii nr.4181/2025 a d-lui Fudulache Jean Călin. prin care solicită scutirea de 
la plata taxei de salubrizre, pe motiv  că are deja un contract cu SC MONDECO SRL  cerere 
aprobată ”pentru” de toți cei 8 consilieri prezenți.  

 D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică solitică o copie din dosarul de fond funciar privind 
executatea silită nr.103/2018 privind pe numitul Lesenciuc Ilie şi Veronica pentru a consulta un 
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jurist.De asemenea d-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică înreabă pentru pierderea procesului 
cu Lesenciuc Iie de ce primăria trebuie să achite bani numitului Lesenciuc Ilie.D-nul primar 
precizează:comisia locală de fond funciar este direct răspunzătoare. 

D-nul Drebitca Aurel. Sesizează că la familia doamnei Radu Silvia sunt câini 
nesupravegheaţi care sunt un pericol pentru cetăţeni şi în acest sens propune să se trimită o 
adresă din partea primăriei.De asemenea arată că sunt depozitate lemne în şanţ pentru care 
trebuie luate măsuri.  

D-nul consilier Habur Ioan propune ca punctele de colectare pentru deşeuri să fie 
împrejmuite cu plase de sârmă. 

D-na consilier Borciuc Eufrozina întreabă de ce nu circulă autobuzul de călători şi în satul 
Bobeica? Domnul primar răspunde că se va interesa la Consiliul Judeţean dacă au  prins în traseu 
şi satul Bobeica. 

 D-nul consilier Mehno Vasile propune ca persoanele care au sentinţe pentru prestarea de 
muncă în folosul comunităţii să fie convocaţi la primărie pentru a li se atribui sarcini.De asemenea 
arată că podeţul din satul Brodina în dreptul locuinţei Tencaliuc-biserică trebuie reparat. 

D-na Marocico Irina arată că în cătunul Ploscii  pe anumite porţiuni trebuie reparat drumul. 

D-nul consilier Serediuc Corneliu-Nicuşor 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, 

 
           Serediuc Corneliu-Nicuşor                                       Cătălina JURAVLE 


