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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 64/09.01.2023 
MINUTA 

Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de  
09.01.2023 

Convocarea ședinței a fost făcută de către primarul comunei, prin Dispoziția 
nr.1/03.01.2023. 

Participă 9 consilieri locali, absent nemotivat :Zaieț Grigorie. 
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. 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; 

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.            
Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt 

consemnate în procesul verbal al şedinţei de lucru din data de 09.01.2023.       
             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, 
 

         Beniamin-Petrică VOVCIUC                           Cătălina JURAVLE 


