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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.6490/27.09.2022 
MINUTA 

Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de  
27.09.2022 

 
Convocarea ședinței a fost făcută de către primarul comunei, prin Dispoziția 

nr.65/20.09.2022. 
Participă 8 consilieri locali, absenți nemotivat : Borciuc Eufrozina Hutopilă 

Gabriela, Serediuc Corneliu Nicușor. 
Sunt prezenți: Mechno Mihail-primar, Mechno Marian-viceprimar și Juravle 

Cătălina-secretarul general al comunei. 
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 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;   

 5. Proiect de hotărâre nr.6446 din 23.09.2022 privind acordarea, cu titlu gratuit, a 

dreptului de uz și a dreptului de servitute către SC DELGAZ GRID SA, asupra terenului 

in suprafata de 21 mp, aparținând domeniului public al Unității Administrativ-Teritoriale a 

comunei Izvoarele Sucevei, pentru executia lucrarii de: “ EXTINDERE  RETEA 

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA   CANTON SILVIC BAHNA , AMPLASAT IN 

COM. CÂRLIBABA,  JUD. SUCEAVA; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;   

6. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
  7.Diverse. 

           Se supune la vot ordinea de zi,se votează cu 8 voturi ‘’pentru’’ prin vot deschis.            
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Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt 
consemnate în procesul verbal al şedinţei de lucru din data de 27.09.2022.       
             Proiectele de hotărâre supuse aprobării au fost adoptate cu majoritatea 
simplă/absolută de voturi de către toţi consilieri prezenţi. 
 
 

 Președinte de ședință,          Secretarul general al comunei, 
 

               Ioan BUCEAC                                         Cătălina JURAVLE 


