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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

 
Anexă la Dispoziția primarului nr.65/20.09.2022 

Nr. 6370/20.09.2022 
 

INVITAȚIE 
Stimate dle/dnă consilier local_______________ 

 
În temeiul art.133 alin.2 lit.a şi art.134 alin.1 lit.a și alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57/2019 Codul administrativ, primarul Comunei Izvoarele Sucevei, Mihail MECHNO, 
vă invită la ședința ordinară a Consiliului Local care va avea loc în sala de ședințe a 
sediului  Primăriei  comunei  Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în data de 27 sept. 
2022 la ora 10.oo, cu următorul proiect de ordine de zi: 

 
Proiectul ordinii de zi 

a celei de-a 86-a ședință din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local 
 

1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local care a avut loc pe data 28 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.6196 din 13.09.2022 privind rectificarea bugetului local, 

pentru anul 2022; 
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

3. Proiect  de  hotărâre nr.6199 din 13.09.2022 privind acodarea unui sprijin 

financiar din bugetul local al comunei Izvoarele Sucevei aprobat pentru anul 2022, 
pentru unitățile de cult: Parohia  Izvoarele Sucevei II -biserica Filie cu Hramul „Soborul 
Sfinților Apostoli” si Parohia Brodina de Sus cu Hramul Sfintilor Arhangheli Mihail si 
Gavril; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   
 4. Proiect de hotărâre nr.6203 din 13.09.2022 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  

pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE 

INTERES LOCAL ÎN COMUNA IZVOARELE SUCEVEI, JUDEŢUL SUCEAVA”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a 

sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului; 

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

  6.Diverse. 

Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței Consiliului Local. Puteți să 
formulați amendamente la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local înscrise în 
proiectul ordinii de zi și să le transmiteți secretarului general la adresa de poștă 
electronică izvoarele.sucevei@prefecturasuceava.ro . 

 Cu deplină colegialitate, 
 
 
 

Secretarul general al comunei, 
 

Cătălina JURAVLE 


