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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 28 decembrie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.93/20.12.2022 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 9 consilieri locali 7 prezenți, absent nemotivat Drebitca Aurel și 
Mehno Vasile.  

   Doamna secretar general aduce în atenția celor prezenți asigurarea solemnității ședințelor 
consiliului local, prin intonarea imnului  de stat la începutul ședinței. 

Se intonează imnul de stat al României-”Deșteaptă-te, române!” 
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-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 extraordinară a 

Consiliului Local care a avut loc pe data 14.12.2022,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.7593 din 25.11.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

3.Proiect  de  hotărâre nr. 7597 din 25.11.2022 privind aprobarea structurii organizatorice si 
a statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul 
Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
4. Proiect de hotărâre nr.7704 din 06.12.2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu 

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

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

           Se supune la vot ordinea de zi,se votează cu 7 voturi ‘’pentru’’,prin vot deschis.     
Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 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. 
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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 14 dec 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 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut- 
procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 14.12.2022, 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.7593 din 25.11.2022 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023. 
D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  

Mechno Mihail,primar, să  prezinte: 
        - referatul de aprobare nr.7594/25.11.2022 la proiectul de hotărâre, precum și referatul 

nr.8076/2812.2022 privind modificarea Anexei la proiectul privind impozitele și taxele locale pentru 
anul 2023, cf.Legii nr.370/2022. 
         - proiectul de hotărâre și Anexa la proiect. 

      D-na Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr. 7595/25.11.2022.   
      D-nul președinte al comisiei prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.8080/28.12.2022 cu 4 

voturi ”pentru”și un absent-Drebitca A. din totalul de 5 membri. 
 Se trece la discuții: Dna secretar face referire la modificarea anexei privind stabilirea 
impozitului pentru clădiri, respectiv: la înregistrarea proiectului, baza legală a constituit-o Art.I 
pct.107-117 din Ordonanța de Urgență nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar – fiscal și 
Studiul de piață cu informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în 
anul 2021-Județul Suceava întocmit pentru birourile notarial, dar, cf. Legii nr.370/2022 termenul de 
aplicare s-a prelungit începând cu data de 01.01.2025, ceea ce impune modificarea impozitului 
initial stability și calcularea noileor taxe cf.indicelui de inflație 5,1%. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și 
a taxelor speciale, pentru anul 2023, în forma modificată. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.57 privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023 a fost adoptată, prin vot deschis, de către 
cei 7 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect  de  hotărâre nr. 7597 din 25.11.2022 privind 

aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Izvoarele Sucevei,judeţul 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 anexele. 

     D-na Char V . prezintă raportul de specialitate nr. 7599/25.11.2022.   
     D-nul consilier Zaieț G. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.8082/28.12.2022 cu 1 vot 

”pentru”  și un absent-Mehnu V. din totalul de 2 membri. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: 
 Dnul consilier Vovciuc B. precizează următoarele: referitor la lucrările publice, s-a tot 

discutat și vrea o modificare, la una din ședințe s-a promis că dl primar va ține cont și întreabă de 
ce nu se vrea a se ține cont de această modificare. Dl primar răspunde: se respectă legea în 
privinșa nr.de posturi. Dl consilier Vovciucc B întreabă: de ce nu vrea să angajeze persoane la 
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lucrări publice și sunt atâția în birouri? Propune comasarea a 2 posturi și înființarea a minim 2 
posturi pentru lucrări  de întreținere. Propune dl primar să organizeze un concurs, iar cel care este 
cel mai bun să rămână pe post. Există discrepanțe între posturi; propune ca și cei în prag de 
pensionare să fie oarecum retribuiți în avans; în birou stau 2-3 persoane, iar la lucrări publice nu 
avem decât 2 persoane, care nici nu fac față; la alte primării, de ex.Moldova-Sulița sunt 5-6 la 
birou și 5-6 lucrări publice, la noi de ce nu se poate, la noi sunt 11 în birouri și 2 la lucrări. Vine cu 
amendamentul de a se înființa minim 2 posturi pentru lucrări publice. Dl consilier Zaieț G.susține 
faptul că ar fi bine cât de cât să să se lucreze pe drumuri, deoarece avem utilaje, iar drumurile sunt 
cum sunt. 

Se supune la vot amendamentul pentru înființarea a minim 2 posturi pentru lucrări publice.  
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  

  Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 2-Vovciuc B și Zaieț G.  împotrivă   _-
__ şi _5__ s-au abţinut- Buceac I, Borciuc E, Habur I., Mechno M, Marrocico I.Având în vedere 
rezultatul votului, amendamenul este respins. 

Dl primar precizează următoarele: pentru înființare posturi, necesar bani în buget în plus; 
referitor la colectarea deșeurilor, sunt sume mari, iar în decembrie nu sunt bani cu ce să se achite, 
ar trebui de majorat taxa de salubrizare la 8 lei pentru a face față; firma de salubrizare trebuie să 
colecteze din poartă în poartă, dar în mare parte colectăm noi: Aluniș, Bobeica și nu ne putem 
angaja la cheltuieli care depășesc bugetul local.  

Dl consilier Vovciuc B precizează că a afirmat că nu vor ajunge banii și s-a ridicat problema 
la semnarea contractului că sunt sume mari și dl primar a specificat că nu va avea impact bugetar, 
el a votat impotrivă, iar când nu a fost prezent a trecut proiectul cu prețuri foarte mari, dar sunt și 
alternative la care au apelat și alte primării, prin crearea propriului serviciu de salubrizare, dar nu 
se vrea. 

Dl consilier Mechno Marian precizează: prin înființarea serviciului de salubrizare, ca și 
costuri nu vor scădea, dar banii vor fi încasați ca și salariu de persoanele angajate și nu către 
firma de salubrizare. Dl consilier Zaieț G zice că vor scădea costurile; celelalte primării cum se 
descurcă? Mechno Marian răspunde: se suplimentează din bugetul local. 

Dl primar: noi suplimentăm, dar avem cu ce înființa serviciul de salubrizare? Noi nu ne 
putem compara cu celelalte primării și e necesar să obținem o serie de avize.Îl întreabă pe dl 
consilier Vovciuc B despre deplasarea la Rotmac, de ce nu s-a prezentat cu o ofertă de preț mai 
mica? Dl consilier Vovciuc B a răspuns că a fost și la FlorConstruct și I s-a vorbit în fler; spune că 
sunt alternative, doar că dl primar nu le vrea a le pune în aplicare. Afirmă că buldoexcavatorul mai 
mult stă și ruginește, decât se lucrează, anul acesta are 20 de ore de lucru, nu se mai poate 
continua așa. 

 Dna secretar general dă citire adresei nstituţiei Prefectului-judeţul Suceava 
nr.6470/2022 privind nr maxim de posturi precum și a adresei Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici nr.40213/2022 privind obligativitatea înființării compartimentului de relații cu publicul. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de 
functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 5 împotrivă   _-__ şi _2__ s-au abţinut-

Vovciuc B și Zaieț G. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.58 privind respingerea proiectului de 

hotărâre nr.7597/25.11.2022 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava a fost 
adoptată, prin vot deschis, de către cei 5 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.7704 din 06.12.2022 privind 
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna noiembrie 
2022. 



   4 

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 Cobeleța A. prezintă raportul de specialitate nr. 7706/05.12.2022.   
      D-nul consilier Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7706/0512.2022 cu 4 voturi 

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

navetei cadrelor didactice, pentru luna noiembrie 2022, în forma propusă. 
  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.59 privind aprobarea decontării cheltuielilor 

cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna noiembrie 2022 a fost adoptată, prin vot 
deschis, de către cei 7 consilieri locali în funcție și prezenți. 
 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 
Dl.consilier Vovciuc B precizează că nu caută vinovați, a discutat si cu dl primar acum un an 

și jumătate aceste aspect, e nevoie de organizare; a fost și la Suceava și suntem recunoscuți 
pentru greșeli.  

Dl primar mulțumește pentru activitatea din cursul anului 2022, așteaptă proiecte viabile 
pentru comună, dorește implementarea a cât mai multe proiecte, chiar și modernizarea a DJ 175 
ni se datorează și sperăm ca la sfârșitul anului viitor să fie gata. De asemnea, proiectul depus prin 
CNI, DC Bobeica este într-o fază destul de avansată, după obținerea avizelor, acordurilor de la 
SGA se va începe lucrarea, se dorește definitivarea lucrărilor care mai sunt; s-au modernizat 
școlile, s-a definitivat GPN la Școala Brodina și împrejmuirea; s-a construit multifuncționala la 
primărie și la Brodina, unde se va duce motopompa, necesar de instruit 2 persoane: Mehno Vasile 
și Char Viorel și încă doi voluntari. Se va mai achiziționa mobilier la școlile periferice: Salaș, 
Cununa, Buc și Bobeica. Urează tututor sărbători fericite, an nou cu multe realizări și satisfacții. 

Dna secretar genereală urează tututor sărbători fericite, an nou cu multă sănătate, puterede 
muncă și voie bună. 

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 


