
   1 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 7 decembrie 2022, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local, 
şedinţă convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.89/05.12.2022 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 10 consilieri locali 7 prezenți, absenti nemotivat Marocico Irina, 
Mehno Vasile și Serediuc Corneliu-Nicușor. 

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-na secretar dă citire referatului privind necesitatea adoptării în regim de urgență, înregistrat 
la nr.7665/05.12.2022. 

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 ordinară a Consiliului 

Local care a avut loc pe data 10 noiembrie 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.7430 din 16.11.2022 privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local d-lui SEREDIUC Corneliu-Nicușor și vacantarea locului de consilier 
local; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
3. Proiect  de  hotărâre nr.7666 din 05.12.2022 privind rectificarea bugetului local, pentru 

anul 2022; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

  4. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
  5.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 ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 10 nov. 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 ordinare din data de 10.11.2022, 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.7430 din 16.11.2022 privind  

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local dlui SEREDIUC Corneliu-Nicușor și 
vacantarea locului de consilier local. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar, să  prezinte: 

-referatul constatator nr.7429/16.11.2022; 
        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 

    D-na secretar general prezintă raportul de specialitate nr. 7432/16.11.2022.   
       D-na secretar al comisiei Marocico I. prezintă  avizul favorabil al comisiilor reunite  
nr.7707/06.12.2022, 7709/06.12.2022 și 7710/06.12.2022. 

 Dat fiind caracterul individual al adoptării hotărârii, au fost distribuite 7 buletine de vot și 1 a 
fost anulat, cu următoarea mențiune: Votați Proiectul de hotărâre nr. 7430 din 16.11.2022 privind  
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local dlui SEREDIUC Corneliu-Nicușor și 
vacantarea locului de consilier local? fiind necesară incercuirea răspunsului dorit de consilieri. În 
urma numărării rezultatului, a fost votat cu DA de către cei 7 consilieri, proiectul privind 
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local dlui SEREDIUC Corneliu-Nicușor și 
vacantarea locului acestuia. 

       Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.52 privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local dlui SEREDIUC Corneliu-Nicușor și vacantarea locului acestuia,a 
fost adoptată, prin vot secret, de către cei 7 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.7666 din 05.12.2022 privind 

rectificarea bugetului local, pentru anul 2022. 
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 anexa. 

     D-na Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 7668/05.12.2022.   
      D-na secretar al comisiei Marocico I. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.7708/05.12.2022 

cu 5 voturi ”pentru” , din totalul de 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 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 7 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.53 privind rectificarea bugetului local, pentru 

anul 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: 
Dl.consilier Zaieț Grigorie ridică problema drumului spre Plosci, care este forte rău, necesar 

de intervenit, se poate repara cu buldoexcavatorul primăriei, nu trebuie de lăsat așa. Dl primar 
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răspunde: este respinsabilitatea dlui viceprimar, să se ducă cu autobasculanta balastru pentru  a 
se astupa gropile. 

Dl consilier Vovciuc Beniamin ridică din nou problema lipsei forței de muncă la drumuri și 
salubrizare, deoarece două persoane nu fac față, trebuie de luat în calcul nevoile comunei și să se 
angajeze personal pentru lucrări. 

Dna consilier Borciuc Eufrozina ridică problema comercianților care își expun marfa în 
drum, necesar să se ducă în locul special amenajat, așa cum s-a discutat. Dl viceprimar răspunde 
că este necesar a se rezolva cu balastrul din curtea bazarulu, după care se vor muta comercianții. 

Dl consilier Drebitca Aurel precizează necesitatea materialului antiderapant în sat Bobeica. 
Dl primar răspunde: se va adduce. 

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 


