
 
HOTĂRÂREA Nr. 120 

din 24.11.2022 
privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 25.000 lei în vederea 

achiziționării și montării plăcilor de granit pentru scările de la dispensarul uman din comuna Pojorâta  
 

 Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;   
 
 Având în vedere: 
 
  - Referatul de aprobare prezentat de domnul Ioan Bogdan Codreanu - primarul comunei, înregistrată  
8093/21.11.2022; 
            - Raportul de specialitate, întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel –  consilier în cadrul Primăriei comunei 
Pojorâta înregistrat la numărul 8094/21.11.2022; 
 - Avizul Comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism, 
înregistrat la nr.8183/23.11.2022; 
 - Avizul Comisiei nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social -
culturale, culte, protecţie copii, înregistrat la nr. 8184/23.11.2022; 
 - Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 8185/23.11.2022; 
            În temeiul  art.129, alin. 1), alin.2) lit. „c și d” şi alin. 7), lit. ,,c” art.140, alin.1) şi art. 196, alin.1), lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 25.000 lei în vederea achiziționării 
și montării plăcilor de granit pentru scările de la dispensarul uman din comuna Pojorâta. 
  Art.2. Plata sumei prevăzută la art.1 se va asigura din bugetul local al comunei Pojorâta din contul 
70.02.50/71.01.30 gospodărire comunală – alte active fixe. 

Art.3. Primarul  comunei Pojorâta prin Biroul  Financiar Contabil, impozite şi taxe, cultură și bibliotecă, fond 
funciar și achiziții publice, urbanism, cadastru, mediu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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