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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

 
Anexă la Dispoziția primarului nr.32/22.03.2022 
Nr.2571/22.03.2022 
 

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 privind 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 31 martie 2022, la ora 10.oo, cu următorul proiect de ordine de zi: 
 

Proiectul ordinii de zi 
a celei de-a 82-a ședință din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local 

 
1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Local care a avut loc pe data 23 februarie 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.1761 din 03.03.2022 privind  aprobarea achiziţiei directe 

de produse, respectiv autospecială pentru pompieri,pentru deservirea Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
3. Proiect de hotărâre  nr.1765/03.03.2022 privind actualizarea Comisiei de 

specialitate nr.3 pentru  administrație publică locală, muncă și protecție socială, juridică 
și de disciplină, gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 4. Proiect de hotărâre nr.1768 din 03.03.2022 privind aprobarea contului de 
execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru anul 
2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 5. Proiect de hotărâre nr.1943 din 08.03.2022 privind  aprobarea decontării 
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna februarie 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 6. Proiect de hotărâre nr.1946 din 08.03.2022 privind  acordarea burselor de 
merit și a burselor sociale stabilite la nivelul Scolii Gimnaziale ,,Ion Aflorei’’ Izvoarele 
Sucevei; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
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 7. Proiect de hotărâre nr.2025 din  09.03.2022 privind aprobarea modalității de 
gestiune pentru prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna 
Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 8. Proiect de hotărâre nr.2029 din 09.03.2022 privind  rectificarea bugetului local, 
pentru anul 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 9. Proiect de hotărâre nr. 2033 din 09.03.2022 privind  înființarea serviciului social 
Centru de zi pentru persoane vârstnice, în sat.Bobeica, Com.Izvoarele Sucevei, 
jud.Suceava; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 10. RAPORT privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat 
al comunei IZVOARELE SUCEVEI, pe anul 2021; 
    Prezintă: Mihail MECHNI – primar; 
 11. Raportul consilierilor locali pentru anul 2021. 

12. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
  13. Diverse. 
Proiectele de hotărâre de la nr.crt.2, nr.4-6 și nr.8 au fost transmise Comisiei de 

specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități 

economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, în vederea emiterii  

avizului consultativ. 

       Proiectul de hotărâre de la nr.crt.9  a fost transmis Comisiei de  specialitate  nr.2 
pentru  activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, 
tineret și sport. 
       Proiectele de hotărâre de la nr.crt.3 și nr.7 au fost transmise Comisiei de 
specialitate nr.3 pentru administrație publică locală, muncă și protecție socială, juridică 
și de disciplină, gospodărie comunală, apărarea ordinii și liniștii publice în vederea 
emiterii  avizului consultativ. 

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 


