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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 27 septembrie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 

convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.65/27.09.2022 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,8 prezenți, absenti nemotivat Borciuc Eufrozina, 
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 Adresei Consiliuui Județean Suceava nr.20859/2022 referitoare la 
participarea consilierilor locali la programe de formare specializată, precum și a adresei Instituției 
Prefectului-județul Suceava nr.14268/10/7/2022 referitoare la prezentarea de către aleșii locali a 
rapoartelor prevăzute de lege. 

D-na secretar dă citire referatului nr.6445/23.09.2022 privind urgenta și suplimentarea ordinii 
de zi. 

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 28 iulie 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.6196 din 13.09.2022 privind rectificarea bugetului local, pentru 

anul 2022; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

3. Proiect  de  hotărâre nr.6199 din 13.09.2022 privind acodarea unui sprijin financiar din 
bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2022, pentru unitățile de cult: 
Parohia  Izvoarele Sucevei II -biserica Filie cu Hramul „Soborul Sfinților Apostoli” si Parohia 
Brodina de Sus cu Hramul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
 4. Proiect de hotărâre nr.6203 din 13.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de 

investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 

IZVOARELE SUCEVEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național 

de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de 

la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
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 5. Proiect de hotărâre nr.6446 din 23.09.2022 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului 

de uz și a dreptului de servitute către SC DELGAZ GRID SA, asupra terenului in suprafata de 21 

mp, aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritoriale a comunei Izvoarele Sucevei, 

pentru executia lucrarii de: “ EXTINDERE  RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA   

CANTON SILVIC BAHNA , AMPLASAT IN COM. CÂRLIBABA,  JUD. SUCEAVA; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

6. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
  7.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 extraordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 28 iulie 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 extraordinare din data de 28.07.2022, 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.6196 din 13.09.2022 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 anexa la proiect. 
     D-na Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 6198/13.09.2022.   

       D-nul consilier Mehno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.6473/26.09.2022 cu 5 voturi 
”pentru”  din 5 membri. 
        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 8 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.35 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 3 al ordinii de zi: Proiect  de  hotărâre nr.6199 din 13.09.2022 privind 

acodarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 
2022, pentru unitățile de cult: Parohia  Izvoarele Sucevei II -biserica Filie cu Hramul „Soborul 
Sfinților Apostoli” si Parohia Brodina de Sus cu Hramul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril. 

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. 6201/13.09.2022.   
       D-nul consilier Mehno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.6474/26.09.2022 cu 5 voturi 
”pentru” din 5 membri. 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre privind acodarea unui sprijin financiar din bugetul local al 
comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2022, pentru unitățile de cult: Parohia  Izvoarele 
Sucevei II -biserica Filie cu Hramul „Soborul Sfinților Apostoli” si Parohia Brodina de Sus cu 
Hramul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril, 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.36 privind acodarea unui sprijin financiar din 

bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2022, pentru unitățile de cult: 
Parohia  Izvoarele Sucevei II -biserica Filie cu Hramul „Soborul Sfinților Apostoli” si Parohia 
Brodina de Sus cu Hramul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril 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.6203 din 13.09.2022 privind 
aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului 
general actualizat  pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA 
DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

 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. 
      D-na consilier Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 6205/13.09.2022.   
            D-nul consilier local Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.6475/26.09.2022 cu  
5 voturi ”pentru” din 5 membri. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: dl consilier Vovciuc B. întreabă dacă se aprobă 
devizul sau ce anume? Dl. primar răspunde că se aprobă sumele, după care se se aprobă c.de 
finanțare, se întomeste proiectul și ulterior se scoate la licitație. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții 
„MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA IZVOARELE 
SUCEVEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 
local pentru realizarea obiectivului. 

   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.37 privind aprobarea studiului de 
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru 
obiectivul de investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, 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.6446 din 23.09.2022 privind 
acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute către SC DELGAZ GRID SA, 
asupra terenului in suprafata de 21 mp, aparținând domeniului public al Unității Administrativ-
Teritoriale a comunei Izvoarele Sucevei, pentru executia lucrarii de: “ EXTINDERE  RETEA 
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA   CANTON SILVIC BAHNA , AMPLASAT IN COM. 
CÂRLIBABA,  JUD. SUCEAVA. 

D-nul consilier Buceac Ioan, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  Mechno 
Mihail,primar, să  prezinte: 
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        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 
      D-nul  Mechno Ghica prezintă raportul de specialitate nr. 6448/23.09.2022.   

  D-nul consilier local Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.6476/26.09.2022. 
cu 4 voturi ”pentru” și un vot împotrivă-dl.consilier Vovciuc B.  din 5 membri, cu mențiunea din 
partea d-lui consilier Vovciuc Beniamin-Petrică că în planul de situație prezentat nu sunt 
specificate dimensiunile față de axul drumului. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: dl.consilier Vovciuc B.precizează faptul că, 
dacă se vor muta stâlpii la limită, nu se va putea face drumul pe viitor, deoarece drumul este 
îngust iar daca se va vrea a se lăți, cei de la Delgaz nu vor mai muta stâlpii, iar la modernizare ne 
vom împiedica de niste stâlpi, singuri intrăm în necaz si nu înțelege de ce, în urma unui telefon 
primit de d-nul primar si-a schimbat părerea, deși la începutul ședinței era de accord cu amânarea 
acestuia.Dl consilier Drebitca Aurel precizează că prin șanț nu vor putea instala stâlpii, deoarece 
este tras cablu electric. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a 
dreptului de servitute către SC DELGAZ GRID SA, asupra terenului in suprafata de 21 mp, 
aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritoriale a comunei Izvoarele Sucevei, 
pentru executia lucrarii de: “ EXTINDERE  RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA   
CANTON SILVIC BAHNA , AMPLASAT IN COM. CÂRLIBABA,  JUD. SUCEAVA. 

   Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
   Din totalul de 8 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, împotrivă 1 –dl.Vovciuc B., deoarece 
la începutul ședinței s-a discutat pentru amânarea acestuia, după care dl.primar a primit un telefon 
și proiectul s-a aprobat fără a se verifica şi _-__ s-a abţinut. 

 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.38 privind acordarea, cu titlu gratuit, a 
dreptului de uz și a dreptului de servitute către SC DELGAZ GRID SA, asupra terenului in 
suprafata de 21 mp, aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritoriale a comunei 
Izvoarele Sucevei, pentru executia lucrarii de: “ EXTINDERE  RETEA ALIMENTARE CU 
ENERGIE ELECTRICA   CANTON SILVIC BAHNA , AMPLASAT IN COM. CÂRLIBABA,  JUD. 
SUCEAVA, a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 7 consilieri locali în funcție și prezenți. 

             Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: 
D-nul consilier Buceac I. ridică problema incălzirii cu lemne a scolilor din Brodina, deoarece 

nu sunt lemne si s-a spus copiilor să aducă lemene de acasa; de asemenea, la scoala din 
Broddina se face focul doar de 2 ori/săptămână, copiii răcesc și apoi li se spune să sstea acasă ptr 
că au covid; la scoala de la Cununa pe stat de plată se decontează suma de 100 lei și nu ajunge 
pentru lemne, iar de la ocolul silvic se cumpără cu un preț mai mare.D-nul primar precizează că se 
va lua legătura cu cei de ocol si de văzut dacă au lemne de foc; iar scoala plătește chiria și 
ptr.lemnele de foc. De asemenea, întreabă dacă microbuzul școlii ar putea junge la calela ptr a 
prelua cativa copii?Dl primar răspunde: nu. 

D-nul Drebitca Aurel întreabă dacă s-a spus numitului Mechno Ștefam că el a reclamat la 
primărie și la poliție despre problema depozitarii lemnelor în şanţ pentru care trebuie luate măsuri, 
trebuie să se facă șanțuri pe drumul comunal. D-nul primar răspunde că nu este adevărat. 

D-nul consilier Vovciuc B. solicit să se intervină pe drumul communal Bobeica, deoarece 
este foarte rău. D-nul viceprimar răspunde: Volosiniuc L este în concediu și  nu are cine să 
meargă cu utilajele. 

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 


