
                                                               Nr. 2093/07.04.2020 
                                                                                                                                              
-PROIECT- 

 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea cu titlu gratuit a cantității de 40 mc material lemnos de lucru, 

doamnei Grigorovici Mariana Sânziana pentru refacerea anexei afectate de incendiul din 
data de 30.03.2020  

 
Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava    

   
Având în vedere: 
       - Referatul de aprobare prezentat de domnul Ioan Bogdan Codreanu – primarul 

comunei înregistrată la nr.2093/07.04.2020;  
             - Raportul Compartimentului de specialitate, întocmit de doamna Georgeta Burduhos 
– consilier superior în cadrul Compartimentului Asistență și Protecție Socială, înregistrat la nr. 
2094 din 07.04.2020; 
 - Solicitarea doamnei Grigorovici Mariana Sânziana înregistrată la nr. 2014/01.04.2020, 
însoțită de procesul verbal de intervenție nr. 64/30.03.2020 a Detașamentului de Pompieri 
Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 1968/31.03.2020;  
 - 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.2156/09.04.2020;   
 - Avizul Comisiei nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social – culturale, culte, protecţie copii, înregistrat la nr.2157/09.04.2020; 
           - Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr.2158/09.04.2020;   
 - Prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile pct. 8 lit.a), pct. 11 lit. a) al Capitolului II din anexa nr. 2 la Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin.2, lit.,, d”, alin.7, lit.,,b ” și lit.,, h”, art. 139 şi art.196, alin.1) lit. „a”  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 



                                               H O T Ã R Ã Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a cantității de 40 mc material lemnos de lucru, 

doamnei Grigorovici Mariana Sânziana pentru refacerea anexei afectate de incendiul din data de 
30.03.2020. 

Art.2.Primarul comunei Pojorâta prin biroul financiar contabil din cadrul primăriei comunei 
Pojorâta, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
                                                              INIŢIATOR, 

                                                                PRIMAR, 
                                                Ioan - Bogdan CODREANU              
                                                                                                        Avizat pentru legalitate, 

                                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                    Elena - Smaranda LEHACI 

 


