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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 9 ianuarie 2023, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă 
convocată, în scris, pe baza Dispoziţiei nr.1/03.01.2023 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 10 consilieri locali 9 prezenți, absent nemotivat Zaieț Grigorie. 

   Doamna secretar general aduce în atenția celor prezenți asigurarea solemnității ședințelor 
consiliului local, prin intonarea imnului  de stat la începutul ședinței. 

Se intonează imnul de stat al României-”Deșteaptă-te, române!” 
Doamna secretar îl informează pe d-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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. 

Dna secretar dă citire adresei Instituției Prefectului nr.21817/10/7/29.12.2022 referitoare la 
deținerea funcției de consilier loal, simultan cu deținerea unei funcții contractuale în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

Dna secretar general aduce la cunoștința consilierilor locali obligativitatea depunerii 
declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese pentru anul 2022. 

Dna secretar general aduce la cunoștința consilierilor locali obligativitatea depunerii și 
prezentării raportului de activitate pentru anul 2022, cf.art.225 din OUG nr.57/2019. 

D-na secretar general dă citire Încheierii Civile nr.780/14.12.2022 definitivă, privind validarea 
mandatului de consilier local supleant Droniuc Anna si i se pune în vedere obligativitatea depunerii 
jurământului.   

Doamna consilier Droniuc Anna depune jurământul de credință, ceea ce îi conferă statutul de 
consilier local ales, validat și intrat în exercitiul obligațiilor și drepturilor care decurg din această 
calitate. 

Dna secretar general pune în vederea consierului nou, Droniuc Anna, obligativitatea 
depunerii declarației de avere și interese, cf. legii. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, 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. Depunerea jurământului de către consilierul local validat prin Încheierea civilă 

nr.780/14.12.2022 definitivă, dna DRONIUC Anna, cf. prevederilor art.122 alin.2 din OUG 
nr.57/2019; 

2. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului 
Local care a avut loc pe data 28.12.2022,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.7810 din 20.12.2022 privind stabilirea indemnizației lunare de 

şedinţă consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei,pentru anul 2023; 
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Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

4. Proiect de hotărâre nr.7814 din 20.12.2022 privind aprobarea planului de acţiune pentru 
anul 2023 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;  

5. Proiect de hotărâre nr.8139 din 30.12.2022  privind actualizarea Comisiei de specialitate 
nr.2 pentru  activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret 
și sport; 

Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;  

6. Proiect de hotărâre nr. 8142 din 30.12.2022 privind  alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  februarie-martie-
aprilie 2023; 

   Iniţiator: Mihail MECHNO - primar; 
7. Proiect de hotărâre nr.10 din 03.01.2023 privind utilizarea definitivă  a sumei de 

1.043.695,04 lei, din excedentul anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 
   Iniţiator: Mihail MECHNO - primar; 

  8. Întrebări, interpelări și răspunsuri. 
  9.Diverse. 

           Se supune la vot ordinea de zi,se votează cu 9 voturi ‘’pentru’’,prin vot deschis.     
Din totalul de 7 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 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. 
Primul punct al ordinii de zi: 1. Depunerea jurământului de către consilierul local validat 

prin Încheierea civilă nr.780/2022 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc definitivă, dna Droniuc 
Anna, cf. prevederilor art.122 alin.2 din OUG nr.57/2019 a fost epuizat. 

Se trece la punctul  2 al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat 
în şedinţa ordinară a Consiliului Local care a avut loc pe data 28.12.2022,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 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9, împotrivă   __-__ şi _-__ s-au abţinut- 
procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.12.2022, fiind aprobat, fără a fi contestat 
conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact opiniile exprimate în şedinţa anterioară. 

Se trece la punctul  3 al ordinii de zi Proiect de hotărâre nr.7810 din 20.12.2022 privind 
stabilirea indemnizației lunare de şedinţă consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele 
Sucevei,pentru anul 2023. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar, să  prezinte: 

    - referatul de aprobare nr.7811/20.12.2022; 
         - proiectul de hotărâre. 

      D-na Mechno M. prezintă raportul de specialitate nr. 7812/20.12.2022.   
      D-nul președinte al comisiei prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.43/06.01.2023 cu 5 voturi 

”pentru” din totalul de 5 membri. 
Se trece la discuții: Dnul consilier Vovciuc B.nu încurajează lipsa partcipării la ședințe, din 

contră, participarea dar ridică problema retragerii banilor consilierilor care nu au participat, 
deoarece au fost situații de genul asta; el, ca și consilier particpă la ședințe nu pentru bani, ci 
pentru că a fost ales.Dnul consilier Mehno V. pune problema ca suma primită să acopere măcar 
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cheltuielile cu motorina, iar dnul consilier Habur I întreabă de ce nu este maxim 10%, fără comisie, 
așa cum este la alte primării: Ulma, Breaza? 

Dna secretar general dă citire art.212 din OUG nr.57/2019 referitoare la indemnizatiile 
consilierilor. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de şedinţă 
consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei,pentru anul 2023, în forma inițiată. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.1 privind stabilirea indemnizației lunare de 

şedinţă consilierilor locali ai Consiliului Local Izvoarele Sucevei,pentru anul 2023 a fost adoptată, 
prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți. 

 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.7814 din 20.12.2022 privind 

aprobarea planului de acţiune pentru anul 2023 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. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar, să  prezinte: 
        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre și anexa. 

     D-na Marocico G. prezintă raportul de specialitate nr. 7816/20.12.2022.   
     D-nul consilier Habur I. prezintă avizul favorabil al comisiei nr.35/04.01.2023 cu 2 voturi 

”pentru” . 
 Discuții pe marginea proiectului de hotărâre: 
 Dnul consilier Vovciuc B. întreabă care sunt beneficiarii VMG? Dnul viceprimar răspunde: 

Blaj C. și Oroșanu M.și în plus cei care efectuează munca în folosul comunității, pentru care există 
o evidență strictă și grafic de lucru. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru anul 2023 
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. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă   _-__ şi _-__ s-au abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.2 privind aprobarea planului de acţiune 

pentru anul 2023 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 comunităţiia fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și 
prezenți. 

 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.8139 din 30.12.2022  privind 

actualizarea Comisiei de specialitate nr.2 pentru  activități social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar să  prezinte: 
        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 

     D-na secretar general prezintă raportul de specialitate nr. 8141/30.12.2022.   
     D-nul consilier Habur I prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.36/04.01.2023. cu 3 voturi 

”pentru”  din totalul de 3 membri, cu următoarea structură: Borciuc Eufrozina-președinte, Droniuc 
Anna-secretar și Habur I-membru. 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Comisiei de specialitate nr.2 pentru  
activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, în 
forma propusă. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.3 privind actualizarea Comisiei de 

specialitate nr.2 pentru  activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție 
copii, tineret și sport a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și 
prezenți. 
 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr. 8142 din 30.12.2022 privind  
alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  
Suceava pentru perioada  februarie-martie-aprilie 2023. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar să  prezinte: 
        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 

     D-na Char V. prezintă raportul de specialitate nr. 8144/30.12.2022.   
     D-nul consilier Mehno V. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.37/04.01.2023. cu 1 vot 

”pentru”, 1 absent- Zaieț G.din totalul de 2 membri. 
 Doamna consilier Borciuc E. o propune ca preşedinte de şedinţă pentru următoarea 

perioadă,pe d-na consilier Marocico I. 

Se supune la vot propunerea pentru Marocico I, propunere votată cu majoritate simplă  

„pentru” prin vot deschis, de către cei 9 consilieri prezenţi. 

Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.4 privind alegerea președintelui de ședință a 

Consiliului Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava pentru perioada  februarie-martie-

aprilie 2023,a fost adoptată, prin vot deschis, de cei 9 consilieri locali în funcție și prezenţi. 

   
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre nr.10 din 03.01.2023 privind 

utilizarea definitivă  a sumei de 1.043.695,04 lei, din excedentul anului 2022 pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică, preşedinte  de  şedinţă, îl  invită  pe  domnul  
Mechno Mihail,primar să  prezinte: 
        - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
        - proiectul de hotărâre. 

     D-na Cobeleța A. prezintă raportul de specialitate nr. 12/03.01.2023.   
     D-nul consilier Mechno M. prezintă  avizul favorabil al comisiei nr.44-06.01.2023. cu 5 voturi 

”pentru”  din totalul de 5 membri. 
 Discuții pe marginea proiectului: dl.consilier vovciuc B.întreabă cât la % din sumă s-a plătit 

pentru lucrările din Bobeica? Dl primar răspunde: aproximativ 60%. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea definitivă  a sumei de 1.043.695,04 lei, 

din excedentul anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în forma propusă. 
  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?  
  Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru 9 împotrivă   _-__ şi _-__ s-a abţinut. 
Având în vedere rezultatul votului Hotărârea nr.4 privind utilizarea definitivă a sumei de 

1.043.695,04 lei, din excedentul anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a 
fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 9 consilieri locali în funcție și prezenți. 

Se trece la punctul 8: 
Dl.consilier Buceac I.ridică problema gunoaielor de la Buc. 
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Dl.viceprimar răspunde: pe data de 5 ianuarie s-au ridicat deșeurile din sat.Brodina, 
inclusive Buc, iar în ziua următoare au apărut alți saci, aceeași problem fiind și la Plosci și 
Bobeica. Dl consilier Mehno V precizează: în cătunele Cununa, Cruhla este la fel, vin animalele 
sălbatice, în special vulpile și trag de saci, necesar de îngrădit locul, cu plase înalte, acum cât 
pământul nu este înghețat și nu este zăpadă mare. Dl. Primar propune să se instaleze o camera 
de luat vederi, măcar într-un punct. Dl consilier Voviuc B precizează că a propus la o ședință 
anterioară că va dona un coș pentru depozitarea sacilor și întreabă dacă nu se poate schimba 
locul, să nu mai vină din alte commune? Dl primar: nu, nu se poate, se va încerca îngrădirea 
locului care este; s-a predat o cantitate f mare de deșeuri anul trecut, 140 tone pentru care s-a 
plătit suma de 1 miliard 300 mii lei. Dl viceprimar precizează că va merge cu muncitorul și soferul 
pentru strângerea gunoaielor în cursul săptămânii. 

Dl consilier Vovciuc B.vine cu proprunerea ca la Centrul de zi de la Bobeica să se facă niște 
activități culturale, în beneficiul comunității; știe că este un număr limitat de locuri și propune ca un 
an să fie anumite persoane și să se facă prin rotație în fiecare an, mai ales că se primesc pachete. 
Dl primar întreabă: problema e cum îl dai afară pe cel înscris? Dl VB răspunde: să se discute cu 
cei înscriși și vor înțelege. Dl primar: referitor la problema ridicată, rotații la Centru Social nu poate 
lua o decizie, va ține o  ședință de lucru cu tot personalul, cu participarea celor înscriși. Dl consilier 
VB întreabă dacă poate participa? Dl primar răspunde: depinde dacă va fi primit, se va vedea daca 
va putea participa; la început nu vroia nimeni să se înscrie, deoarece se punea problema că se vor 
reține sume din pensie. 

Dl consilier VB mai precizează: referitor la dna consilier Droniuc A. la începutul ședinței, să 
nu voteze cum dicctează el și vrea să  fie clare lucrurile, deoarece dl primar i-a tras la răspundere 
pe ceilalți consilieri, de ce au votat contra proiectelor initiate de dumnealui și nu au mers pe linia 
partidului PNL. Dl primar răspunde: nu contează forma e guvernământ, să nu fie impusă așa cum 
a procedat cu fosta consilieră Hutopilă Gabriela. 

 
D-nul consilier Vovciuc Beniamin-Petrică 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, 
 

           Vovciuc Beniamin-Petrică                                        Cătălina JURAVLE 


