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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 5 oct. 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă convocată, 
în scris, pe baza Dispoziţiei nr.68/30.09.2022 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,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.6559/30.09.2022. 

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 ordinară a Consiliului 

Local care a avut loc pe data 27 sept. 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.6560 din 30.09.2022 privind rectificarea bugetului local, pentru 

anul 2022; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

3. Proiect  de  hotărâre nr.6576 din 30.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada  noiembrie-
decembrie 2022-ianuarie 2023; 

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

  5.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 ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 27 sept. 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? 
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         Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 8, împotrivă   __-__ şi _1__ s-au abţinut-
dl.consilier Vovciuc B. procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.09.2022, 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. nr.6560 din 30.09.2022 
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 anexele la proiect. 
     D-na Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 6562/30.09.2022.   

       D-nul consilier Mehno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.6632/04.10.2022 cu 4 voturi 
”pentru”  și 1 abținere –dl,consilier Vovciuc B. deoarece nu este de acord să plătească pentru 
erorile comisiei locale și județene, din totalul de 5 membri. 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: 
 Dl.consilier Vovciuc B. precizează: Consiliul Județean prevede că suma este pentru uat-
urile aflate în extremă dificultate , nu pentru erori făcute de comisia județeană si locală, banii nu ar 
trebui dați ci folosiți pentru reparația drumurilor comunale, deoarece mașinile noastre, ale tuturor 
se strică  iar noi pătim suma de 150.000 lei pentru ceva ce nu suntem respunsabili; este bine că se 
finalizează drumul Danileni, dar este necesar a se interveni și pe celelalte drumuri comunale; el ca 
și cetățean nu este de acord să plătească pentru eroarea altora, cei direcți responsabili să 
plătească: De asemnea, s-a discutat să se pună piatră concasată pe drumurile comunale Plosci și 
Bobeica, dar nu s-a mai pus nimic, ar trebui de angajat persoane, deoarece nu sunt angajați 
suficienți. 
 Dl.consilier Mehno V. precizează faptul că este necesar a se plăti această sumă, pentru a 
nu executa silit cu imobilele, cămin cultural, etc. 
 Dl.primar răspunde: banii primiți de la Consiliul Județean au fost repartizați la solicitarea 
noastră și trebuie trecuți în bugetul local pentru a se plăti, în vederea evitării executării silite a 
Căminului Cultural sau alte bunuri; aceștia nu pot fi redirecționați în altă parte, sunt cu destinație 
specială. Dosarul se află pe rolul ANRP București, nu are treabă comisia locală. Referitor la cele 
600 tone de piatră concasată, este necesar să închiriem un cilindru, iar cei de la Calcarul ne vor 
trimite piatra solicitată.  
 
        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   _1__-dl.consilier Vovciuc 

B., deoarece nu este de acord să plătească pentru erorile comisiei locale și județene şi _-__ s-a 
abţinut. 

Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.39 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.6576 din 30.09.2022 privind 
alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul 
Suceava pentru perioada  noiembrie-decembrie 2022-ianuarie 2023. 

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 Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 6578/30.09.2022.   
       D-nul consilier Mehno V prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.6606/03.10.2022 cu 2 voturi 
”pentru” și un absent Serediuc C. din 3 membri. 
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 Domnul consilier Buceac I îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea 
perioadă,pe d-nul consilier Mechno M. 

Se supune la vot propunerea pentru Mechno Marian, propunere votată cu majoritate simplă 
„pentru” prin vot deschis, de către cei 9 consilieri prezenţi. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului 

Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada  noiembrie-decembrie 2022-
ianuarie 2023 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.40 privind alegerea președintelui de ședință 

a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava pentru perioada  noiembrie-
decembrie 2022-ianuarie 2023 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: 

D-na consilier Borciuc E. ridică problema cainilor fără stăpân în sat.Bobeica. D-nul 
viceprimar răspunde: să-l anunțe pe dl.doctor veterinar să vină să-I ridice, deoarece noi avem 
contract încheiat cu dumnealui. 

DD-nul consilier Vovciuc B. solicit să se încadreze oameni specializați pentru mașina de 
pompieri achiziționată. 

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 


