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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 27 oct. 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.73/21.10.2022 emisă de domnul primar al comunei, 
Mechno Mihail. 

Sunt prezenti: Mechno Mihail-primar, Mechno Marian-viceprimar 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,9 prezenți, absenti nemotivat Hutopilă Gabriela și 
Serediuc Corneliu-Nicușor.   

Doamna secretar îl informează pe d-nul consilier Buceac 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. 

D-na secretar dă citire referatului privind necesitatea adoptării în regim de urgență, înregistrat 
la nr.7007/21.10.2022. 

D-nul consilier Buceac Ioan, 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 extraordinară a 

Consiliului Local care a avut loc pe data 5 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.6798/11.10.2022 privind aprobarea decontării   cheltuielilor cu 

efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna iunie 2022 și luna septembrie 2022; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

3. Proiect  de  hotărâre nr.7004/21.10.2022 privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
4. Proiect de hotărâre nr.7008/21.10.2022 privind rectificarea bugetului local, pentru anul 

2022; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

  5. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
  6.Diverse. 

           Se supune la vot ordinea de zi,se votează cu 9 voturi ‘’pentru’’,prin vot deschis.     
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 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 extraordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 5 oct. 2022,cf. prevederilor 
art.138 alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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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 extraordinare din data de 05.10.2022, 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.6798/11.10.2022 privind 
aprobarea decontării   cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna iunie 2022 
și luna septembrie 2022. 

D-nul consilier Buceac 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 Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 6800/11.10.2022.   

       D-nul consilier Mehno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7062/26.10.2022 cu 5 voturi 
”pentru”  din totalul de 5 membri. 
        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării  cheltuielilor cu efectuarea 
navetei cadrelor didactice, pentru luna iunie 2022 și luna septembrie 2022, în forma propusă. 

  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.41 privind aprobarea decontării   cheltuielilor 

cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna iunie 2022 și luna septembrie 2022 a fost 
adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect  de  hotărâre nr.7004/21.10.2022 privind 
aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, 
pentru trim.III/2022. 

D-nul consilier Buceac 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 hotărâre. 

     D-na Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 7006/21.10.2022.   
       D-nul consilier Mehno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7063/26.10.2022 cu 5 voturi 
”pentru”  din totalul de 5 membri. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 
local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/2022 în forma propusă. 

  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.42 privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.III/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.7008/21.10.2022 privind 
rectificarea bugetului local, pentru anul 2022. 

D-nul consilier Buceac 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 hotărâre. 

     D-na Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 7010/21.10.2022.   
       D-nul consilier Mehno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7064/26.10.2022 cu 5 voturi 
”pentru”  din totalul de 5 membri. 

 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: dl.consilier Vovciuc B întreabă dacă suma de 
150.000 lei este prinsă în această rectificare? Dl.primar răspunde: da și se va da esalonat. 
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 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 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 8 împotrivă   _-__ şi _1__ s-a abţinut – 

dl.consilier Vovciuc B. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.43 privind rectificarea bugetului local, pentru 

anul 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: 
Dl.primar precizează că este necesară aprobarea nomenclaturii stradale, iar în acest sens 

să vedem cum procedăm cu denumirea străzilor, rămân cele vechi sau propunem denumiri noi. 
Dl.consilier Vovciuc B.propune să se consulte cu cetățenii din cătunul în care locuiește (Ilii) 

pentru a se decide și ține mult la cele două ramificații să fie denumite. 
Domnii consilieri îl felicită pe domnul primar pentru asfaltarea DC Danileni, un lucru frumos 

realizat, bine făcut și la cât mai mulți km asfaltați. 
D-nul consilier Buceac Ioan 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, 
 

                Buceac Ioan                                                         Cătălina JURAVLE 


