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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 28 iulie 2022, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local, şedinţă 
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.58/22.07.2022 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 Drebitca Aurel și 
Zaieț Grigorie. 

Doamna secretar îl 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. D-na secretar dă citire referatului 
nr.5099/11..07.2022 și referatului nr.5324/2022. 

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. 

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 7 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.4837 din 21.06.2022  privind modificarea statului de functii al 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.59/18.11.2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
3. Proiect  de  hotărâre nr.5207 din 18.07.2022 privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.II/2022; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

4. Proiect de hotărâre nr.5257 din 22.07.2022 privind rectificarea bugetului local, pentru 
anul 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
5. Proiect de hotărâre  nr.5325 din 27.07.2022 privind  completarea Anexei nr.4 la 

Hotărârea Consiliului Local nr.7/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local, de venituri și 
cheltuieli, pentru anul 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
6. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

  7.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. 
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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 ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 7 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 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut, 
procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 07.07.2022, 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.4837 din 21.06.2022  privind 
modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele 
Sucevei,judeţul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.59/18.11.2021.    

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 Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 4839/21.06.2022.   

       D-nul consilier Serediuc C. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.5312/27.07.2022 cu 2 voturi 
”pentru” și un absent-Zaieț Grigorie  din  totalul de 3 membri. 
Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: D-nul consilier Vovciuc B. întreabă de ce nu s-a 
inclus în statul de funcții și un post pentru lucrări publice și întreținere, deoarece s-a mai discutat 
acest aspect pentru că este necesar pentru întreținerea domeniului public al comunei și ar fi 
necesară înființarea unui post; revine cu propunerea de comasare a posturilor din birouri. D-nul 
primar răspunde că, practic acum s-au modificat persoanele pe posturile care deja erau aprobate, 
prin plecare în concediu de creștere copil, demisie. D-na secretar general dă citire adresei 
Instituției Prefectului nr.6470/28.03.2022 privind aprobarea celor 24 de posturi, la care se adaugă 
cei doi demnitari, cu mențiunea încadrarii în acest număr comunicat, care se stabilește cf.nr.total 
al populației comunei. 
        Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea statului de functii al Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.59/18.11.2021, 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.31 privind modificarea statului de functii al 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.59/18.11.2021 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.5207 din 18.07.2022 privind 
aprobarea contului de execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, 
pentru trim.II/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 anexele. 

    D-na Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 5209/18.07.2022.   
       D-nul consilier Mehno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.5310/27.07.2022 cu 3 voturi 
”pentru” , 1 abținere –dnul cons Vovciuc B și un absent –Drebitca Aurel din totalul de  5 membri. 
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 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: D-nul connsilier Vovciuc B.ridică problema 
separării conturilor la salubritate, deoarece se plătesc si alte chheltuieli din acel cont și în alte 
domeenii, ceea ce nu estee corect, deoarece cand va veni Curtea de conturi ne va cere explicații , 
pentru că se depășesc cu mult cheltuielile prevăzute cu salubritatea, suntem cumva la limită. D-nul 
primar răspunde: ca ordonator de credite, va da răspuns curții de conturi, nu se fac deturnări de 
fonduri, oricum nu ajung banii pentru plata facturilor către firma care colectează deseurile. 
        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 
local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.II/2022, în forma propusă. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 împotrivă   _-__ şi _2_ s-au abţinut –

Hutopilă Gabriela și Vovciuc Beniamin. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.32 privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru trim.II/2022 a fost adoptată, 
prin vot deschis, de către cei 7 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.5257 din 22.07.2022 privind 
rectificarea bugetului local, 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 și anexa. 
      D-na consilier Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 5259/22.07.2022.   
            D-nul consilier local Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr5311/27.07.2022 cu  
4 voturi ”pentru” și un absent –Drebitca Aurel  din totalul de 5 membri. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, pentru anul 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.33 privind rectificarea bugetului local, 
pentru anul 2022, 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: Proiect de hotărâre  nr.5325 din 27.07.2022 privind  
completarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr.7/11.02.2022 privind aprobarea 
bugetului local, de venituri și cheltuieli, 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 și anexa. 
      D-na consilier Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 5327/27.07.2022.   
            D-nul consilier local Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr. 5330/28.07.2022 
cu  4 voturi ”pentru” și un absent  Drebitca Aurel din totalul de  5 membri. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului 
Local nr.7/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru anul 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.34 privind completarea Anexei nr.4 la 
Hotărârea Consiliului Local nr.7/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local, de venituri și 
cheltuieli, pentru anul 2022, a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în 
funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:  
D-nul primar dă citire adresei MDLPA nr.87021/26.07.2022 referitoare la aprobarea și 

finanțarea obiectivului de investiții prin PNI Anghel Saligny Modeernizaree infrastructură rutieră de 
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interes local în com.Izvoarele Sucevei, referitoare la drumurile: Dariciuc, Aluniș, Bobeica, 
cf.Ordinului nr.1472/2022. 

De asemenea, referitor la câinii fără stăpân, a fost încheiat contract de prestări servicii cu 
medicul veterinar și el trebuie anunțat pentru a strange câinii.Problema ridicată a sedinta trecută, 
privind curățarea șanțului în dreptul locuinței lui Mechno Ștefan, s-a rezolvat; referitor la începerea 
lucrărilor pe DC danileni, se va renunța la lucrări minore și se asteaptă devizul pentru începerea 
lucrărilor; referitor la transportul public în sat.Bobeica –s-a făcut adresă la Consilil Județean și nu 
s-a primit răspuns, iar în sat.Brodina de Jos,nu se poate deoarece drumul este rău; referitor la 
problema ridicaată de d-nul consilier Dreebitca A privind furtul de material de la școala Bobeica, tot 
la dumnealui a ajuuns tot, iar la scoală nu este decât o fisură neînsemnată. 

De asemnea, anunță ca va mai depune un proiect, dar mai multe detalii vor fi cand există 
documente concrete. 

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 


