ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29 octombrie 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, şedinţă convocată,de îndată, în scris,
pe baza Dispoziţiei nr. 104/2019, emisă de domnul primar al comunei, Mechno Mihail.
Doamna secretar, JURAVLE Cătălina, face apelul nominal al consilierilor şi informează că la şedinţa de consiliu au fost
convocaţi un număr de 11 consilieri, 11 prezenţi.
Doamna secretar, JURAVLE Cătălina,îl informează pe d-nul consilier Zinici Ioan, preşedinte de şedinţă, că şedinţa este
legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările
D-nul Zinici Ioan preşedinte de şedinţă, preia lucrările şedinţei şi îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte
proiectul ordinii de zi:
1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local care a avut loc pe
data 4 octombrie 2019,cf. prevederilor art.138 alin.15 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul comunei;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Izvoarele
Sucevei,judeţul Suceava;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna
septembrie 2019;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
5.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.38 din 30.07.2019 privind completarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul public al comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.16 din 13.09.1999, cu
modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli,pentru anul 2019 ;
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru?
Cine este împotrivă ?
Cine se abţine ?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, 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 dă citire Adresei nr.18594/10/2/10.10.2019 din partea Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava.
D-na secretar adduce la cunoştinţa consilierilor prevedererile art.228 din OUG nr.57/2019 referitoare la
incompatibilităţi.
D-na secretar comunică despre dezbaterea în regim de urgenţă a proiectului privind rectificarea bugetului local, având
la bază adresa SVG_STZ/1662/17.10.2019 transmisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava,
cf.prevederilor art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003.
Trecem la primul punct al ordinii de zi „Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local care a avut loc pe data 4 oct. 2019,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 ?
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Cine se abţine?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11, împotrivă __-__ şi _-__ s-au abţinut,procesul verbal al
şedinţei extraordinare din data de 04.10.2019 fiind aprobat fără a fi contestat conţinutul acestuia şi fiind menţionate exact
opiniile exprimate în şedinţa anterioară.
În continuare, trecem la punctul 2 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a
statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava.
D-nul consilier Zinici Ioan, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre şi anexele;
D-nul consilier, Mehnu Leonard Tiberiu , prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea
structurii organizatorice si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul
Suceava;
D-na Char Vasilena, consilier superior, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea
structurii organizatorice si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul
Suceava.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava;.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.48 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava,a fost adoptată, prin vot deschis, de către
cei 11 consilieri locali în funcție și prezenţi.
În continuare, trecem la punctul 3 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Consiliului Local Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava.
D-nul consilier Zinici Ioan, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre şi anexa;
D-nul consilier, Mehnu Leonard Tiberiu , prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava;
D-na Char Vasilena, consilier superior, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava .
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.49 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 11 consilieri locali în funcție
și prezenţi.
În continuare, trecem la punctul 4 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu
efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna septembrie 2019.
D-nul consilier Zinici Ioan, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre;
D-nul consilier,Zinici Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna septembrie 2019;
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D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice, pentru luna septembrie 2019 şi Comunicarea nr.1599 din 07.10.2019 din
partea Școlii Gimnaziale ’’Ion Aflorei’’ Izvoarele Sucevei.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice,
pentru luna septembrie 2019 .
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.50 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei
cadrelor didactice, pentru luna septembrie 2019,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 11 consilieri locali în funcție și
prezenţi.
În continuare, trecem la punctul 5 al ordinii de zi ”Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.38 din 30.07.2019
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava,
înscris în Anexa la Hotărârea nr.16 din 13.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
D-nul consilier Zinici Ioan, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre;
D-nul consilier,Zinici Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr.38 din
30.07.2019 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Izvoarele Sucevei,judeţul
Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.16 din 13.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare;
D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr.38 din
30.07.2019 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Izvoarele Sucevei,judeţul
Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.16 din 13.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr.38 din 30.07.2019 privind completarea Inventarului bunurilor
care fac parte din domeniul public al comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.16 din
13.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare .
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.51 privind revocarea HCL nr.38 din 30.07.2019 privind completarea
Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea nr.16 din 13.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 11
consilieri locali în funcție și prezenţi.
În continuare, trecem la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2019.
D-nul consilier Zinici Ioan, preşedinte de şedinţă, îl invită pe domnul Mechno Mihail, primar, să prezinte:
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre;
- proiectul de hotărâre şi anexa;
D-nul consilier, Habur Ioan, prezintă avizul favorabil al comisiei la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
D-na Grămadă Ancuţa, contabil, prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;.
Cine este pentru?
Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 11 consilieri prezenţi, au votat pentru 11 împotrivă_-__şi __-_s-au abţinut.
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Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea nr.52 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2019,a fost adoptată, prin vot deschis, de către cei 11 consilieri locali în funcție și prezenţi.
Se trece la discuții:
D-nul consilier Borciuc Vasile precizează că este necesar a se pune o bandă de protecţie la podul de la herghelie
unde s-a pus bârna. D-nul primar a luat în calcul şi se va ocupa.
D-nul consilier Buceac Ioan întreabă care este procedura pentru lemnele de la şcoli? D-nul primar va discuta cu
directorul şcolii, deoarece primesc bani pentru funcţionare şi să remedieze situaţia.
D-nul consilier Zaieţ Grigorie solicită intervenţie pe drumul spre Plosci, mai ales în locul unde se surpă drumul, mai
jos de pârâul Roşu. D-nul viceprimar afirmă că după achiziţionarea de motorină, se va ocupa.
D-nul consilier Zinici Ioan pune în discuţie necesitatea montării unei oglinzi retrovizoare la intersecţia drumului
danileni cu DJ 175. D-nul primar precizează că se aşteaptă finalizarea lucrărilor.
D-nul primar mai precizează:
- se va interveni şi pe drumurile Bobeica şi Aluniş şi Pohoniş la intrarea spre cătunul Hrebeni;
- DC Danileni pregătit pentru asfaltare, se va începe la primăvară;
- la Brodina se montează grinzile la noul pod ;
- s-a demarat şi proiectul privind reabilitarea GPN Izvoarele Sucevei şi Brodina;
- se vor prelua o parte din drumurile forestiere de la ocoalele silvice;
- avem un număr cam mare de asistaţi personal, iar fondurile sunt puţine;
- se va începe modernizarea drumului judeţean de la vamă până în dreptul locuinţei lui Mechno Ghica.
D-nul consilier Zinici Ioan preşedinte de ședință precizează că a fost epuizată ordinea de zi aprobată, declară
închise lucrările şedinţei și mulțumește tuturor pentru participare.

Președinte de ședință
Ioan ZINICI

Secretarul comunei,
Cătălina JURAVLE
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