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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 7 iulie 2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.51/30.06.2022 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, absent nemotivat Hutopilă Gabriela, 
Marocico Irina și Mehno Vasile.   

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- 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 26 mai 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.4670  din 07.06.2022 privind  aprobarea decontării cheltuielilor cu 

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

3. Proiect de hotărâre  nr.4824  din 17.06.2022 privind  aprobarea decontării cheltuielilor cu 
efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna mai 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 4. Proiect de hotărâre nr.4853 din  22.06.2022 privind ajustarea valorii aferente restului de 
executat conform OUG nr.47/2022 necesare realizării obiectivelor de investiție:„LUCRĂRI DE 
CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE,DEMOLARE CONSTRUCȚII 
VECHI ÎN COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantat  din bugetul local al 
comunei Izvoarele Sucevei și ”LUCRĂRI DE CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI 
AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘCOALA BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI” finantat  din 
bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei; 

Iniţiator: Mihail MECHNO – primar. 
5. Proiect de hotărâre nr.4858  din 22.06.2022 privind acodarea unui sprijin financiar familiei 

Citlerciuc Aurel, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2022; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

 6. Proiect de hotărâre nr.4929 din 28.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  AUGUST-
SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
7. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
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  8. 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 ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 26 mai 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 ordinare din data de 26.05.2022, 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.4670  din 07.06.2022 privind  
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna aprilie 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. 
     D-na Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 4672/07.06.2022.   

       D-nul consilier Mehno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.5036/06.07.2022 cu 4 voturi 
”pentru” și un absent  din 5 membri. 
        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea 
navetei cadrelor didactice, pentru luna aprilie 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.26 privind aprobarea decontării cheltuielilor 

cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna aprilie 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.4824  din 17.06.2022 privind  
aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna mai 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. 

     D-na Cobeleta A. prezintă raportul de specialitate nr. 4672/07.06.2022.   
       D-nul consilier Mehno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.5037/06.07.2022 cu 4 voturi 
”pentru” și un absent  din 5 membri. 
        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea 
navetei cadrelor didactice, pentru luna mai 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.27 privind aprobarea decontării cheltuielilor 

cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna mai 2022 a fost adoptată, prin vot deschis, de 
către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți. 
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.4853 din  22.06.2022 privind 
ajustarea valorii aferente restului de executat conform OUG nr.47/2022 necesare realizării 
obiectivelor de investiție: „LUCRĂRI DE CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI 
ÎMPREJMUIRE,DEMOLARE CONSTRUCȚII VECHI ÎN COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, 
JUDETUL SUCEAVA” finantat  din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei și ”LUCRĂRI DE 
CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘCOALA 
BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI” finantat  din bugetul local al comunei Izvoarele 
Sucevei. 
           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 consilier Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 4855/22.06.2022.   
            D-nul consilier local Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.5039/06.07.2022 cu  
4 voturi ”pentru” și un absent  din 5 membri. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind ajustarea valorii aferente restului de executat 
conform OUG nr.47/2022 necesare realizării obiectivelor de investiție: „LUCRĂRI DE 
CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE,DEMOLARE CONSTRUCȚII 
VECHI ÎN COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantat  din bugetul local al 
comunei Izvoarele Sucevei și ”LUCRĂRI DE CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI 
AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘCOALA BRODINA, COMUNA IZVOARELE SUCEVEI” finantat  din 
bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei. 

   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.28 privind ajustarea valorii aferente 
restului de executat conform OUG nr.47/2022 necesare realizării obiectivelor de investiție: 
„LUCRĂRI DE CONSTRUIRE MAGAZIE MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE,DEMOLARE 
CONSTRUCȚII VECHI ÎN COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDETUL SUCEAVA” finantat  din 
bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei și ”LUCRĂRI DE CONSTRUIRE MAGAZIE 
MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘCOALA BRODINA, COMUNA 
IZVOARELE SUCEVEI” finantat  din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei, 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: privind acodarea unui sprijin financiar familiei Citlerciuc 
Aurel, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat 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. 
      D-nul  Mechno Ghica prezintă raportul de specialitate nr. 4860/22.06.2022.   

            D-nul consilier local Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei 
nr.5038/06.07.2022. cu 4 voturi ”pentru” și un absent  din 5 membri, cu mențiunea din partea d-lui 
consilier Vovciuc Beniamin-Petrică să se achite suma restantă de 15.000 lei, în cel mai scurt timp, 
cf.hotărârii de consiliu. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind acodarea unui sprijin financiar familiei Citlerciuc 
Aurel, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2022. 

   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.29 privind acodarea unui sprijin financiar 
familiei Citlerciuc Aurel, din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2022, 
a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 8 consilieri locali în funcție și prezenți. 
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Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.4929 din 28.06.2022 privind 
alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  
Suceava pentru perioada  AUGUST-SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 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. 
      D-na consilier Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 4931/28.06.2022.   
            D-nul consilier Serediuc C. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.5040/06.07.2022 cu 2 
voturi ”pentru” și un absent din totalul celor 3 membri. 

 Doamna consilier Borciuc Eufrozina îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea 
perioadă,pe d-nul consilier Buceac Ioan. 

Se supune la vot propunerea pentru Buceac Ioan, propunere votată cu majoritate simplă 
„pentru” prin vot deschis, de către cei 8 consilieri prezenţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului 
Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  AUGUST-SEPTEMBRIE-
OCTOMBRIE 2022. 

   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.30 privind alegerea președintelui de 
ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  
AUGUST-SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2022 a fost adoptată, prin vot deschis de către cei 8 
consilieri locali în funcție și prezenți. 
             Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: 

D-nul primar dă citire înștiințării de urmărire silită transmisă de executor judecătoresc dosar 
executare nr.103/2018, privind executarea imobilului cu nr.cadastral 30.005 și trei masini care 
apartin institutiei. D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică solicită ca pentru suma ce trebuie 
plătită familiei Lesencuc Ilie și Veronica să se găsească o cale prin instanță, deoarece, el ca și 
cetățean, refuză să plătească , deoarece nu sunt investitii sau xeva folositor pentru comună și va 
organiza un grup civil în vederea atacării acestei urmăriri silite si implicit, a plății sumei. D-nul 
primar precizează că nu așa se pune problema, deoarece, ca reprezentant al comunei s-a folosit 
de toate căile de atac și această sumă ar fi trebuit să fie suportată în solidar cu Comisia județeană 
și Direcția silvică, dar a rămas doar în sarcina primăriei, cu toate că dosarul se află trimis la ANRP 
București din anul 2018. 

D-nul Drebitca Aurel revine la problema depozitarii lemnelor în şanţ pentru care trebuie 
luate măsuri, trebuie să se facă șanțuri pe drumul comunal, deoarece buldoexcavatorul este al 
primăriei și nu pentru particulari, si se mai plăteste si combustibil și consideră că nu s-a făcut nimic 
din ceea ce s-a discutat și promis. De asemnea, toată iarna nu s-a depozitat nisip pentru cazurile 
de necesitate. D-nul consilier ridică problema câinilor de la fam.Radu S, d-nul primar precizează 
că s-a încheiat contract cu dr.veterinar care se va ocupa de riddicarea acestora. 

D-nul consilier Vovciuc B. precizează că nu se ține cont de hotărârile adoptate, sunt doi ani 
de la alegeri și comuna merge inspre faliment; s-a achiziționat și masina de pompieri, la care s-a 
stricat pompa cu toate că a solicitat o comisie care să evalueze correct și exact masina 
achizitionată. D-nul viceprimar Mechno M. precizează că, la orice masină cumpărată second-hand 
e necesar a se face lucrările necesare. De asemnea, solicită informatii referitoare la reabilitarea 
drumului Pohoniș și  Danieni. D-nul priar precizează că a mai discutat cu proiectanctul,va veni în 
teren și se va stabili. 

D-na consilier Borciuc Eufrozina readuce în discuție comerțul ambulatoriu în sat Bobeica. 
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D-na secretar face precizări referitoare la RPL 2021 și solicită consilierilor implicare în 
vederea recenzării tuturor persoanelor. 

 D-nul primar mai precizează faptul că transportul public până la Cobilioara se va incerca 
aprobarea, colectarea deseurilor se face conform programului și d-nul viceprimar să I legătura cu 
numitul Mechno Ștefan din Bobeica pentru a strange resturile de la gard ce sunt lăsate în șanț. De 
asemenea, problemele care au existat la construcția scolii Bobeica trebuiau aduse atunci la 
cunoștință, nu acum. 

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 


