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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
Nr.1153/11.02.2022 

MINUTA 
Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de  

11.02.2022 
 

Convocarea ședinței a fost făcută de către primarul comunei, prin Dispoziția 
nr.23/03.02.2022. 

Participă 9 consilieri locali aleși și validați, din 10 consilieri locali în funcție, absenți 
nemotivat : Mehno Vasile. 

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 ordinară a 

Consiliului Local care a avut loc pe data 28 decembrie 2021,cf. prevederilor art.138 

alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:Cătălina JURAVLE– secretarul general al comunei; 

2.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară 

a Consiliului Local care a avut loc pe data 4 ianuarie 2022,cf. prevederilor art.138 

alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                               Iniţiator:Cătălina JURAVLE– secretarul general al comunei; 

3. Proiect de hotărâre nr. 124 din 11.01.2022 privind actualizarea Com.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 ; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 4. Proiect de hotărâre nr.127 din 11.01.2022 privind aprobarea decontării 
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna decembrie 2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

5. Proiect de hotărâre nr. 130 din 11.01.2022 privind aprobarea planului de 
acţiune pentru anul 2022 beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare şi pentru persoanele care vor efectua ore de 
muncă neremunerată în folosul comunităţii; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

6. Proiect de hotărâre nr. 343 din 19.01.2022 privind aprobarea planului de 
ocupare al funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Izvoarele Sucevei, pentru anul 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 
7. Proiect de hotărâre nr. 451 din 25.01.2022 privind aprobarea contului de 

execuție al bugetului local,pentru secțiunile de dezvoltare și funcționare, pentru 
trim.IV/2021; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
8. Proiect de hotărâre nr. 456 din 25.01.2022 privind aprobarea utilizării 

excedentului bugetului local în anul 2022 rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
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pentru anul 2021 precum și aprobarea bugetului local, de venituri și cheltuieli, pentru 
anul 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
 9. Proiect de hotărâre nr.870 din 03.02.2022 privind alegerea președintelui de 
ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru 
perioada  MARTIE-APRILIE-MAI 2022; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  
10. Raport anual nr.757/01.02.2022 privind starea economică, socială și de 

mediu a Comunei Izvoarele Sucevei, în anul 2021; 
  Prezintă: Mihail MECHNO – primar; 
11. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 

  12. Diverse. 

           Se supune la vot ordinea de zi,se votează cu 9 voturi ‘’pentru’’,prin vot deschis.            
Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt 

consemnate în procesul verbal al şedinţei de lucru din data de 11.02.2022.       
             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 HABUR                                                Cătălina JURAVLE 


