
Nr.1520/07.03.2022 
                              - PROIECT- 

HOTĂRÂRE 
 privind atribuirea denumirii de ,, Vasile Bosancu”  a bunului imobil cu destinația ,,stadionul 

comunei Pojorâta” din satul Pojorâta, comuna Pojorâta, județul Suceava 
 

     Consiliul Local al comunei Pojorâta, județul Suceava ; 
 
 Având în vedere : 
  
 -  Referatul de aprobare al  primarului comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 1521/07.03.2022; 
 - Raportul de specialitate, întocmit de doamna Raia Adriana – Iuliana – consilier în cadrul Primăriei 
comunei Pojorâta, înregistrat la nr.1522/07.03.2022;  
 - Raportul de avizare al Comisiei  numărul 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului, agricultură, prestări servicii, 
urbanism şi  comerţ, , înregistrat la nr. 1546/07.03.2022;  

      - Raportul de avizare al Comisiei numărul 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social – culturale, culte, protecţie copii, înregistrat la nr. 1547/07.03.2022;  

       - Raportul de avizare al Comisiei numărul 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 1548/07.03.2022; 

- Avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţului Suceava nr. 11/23.03.2022; 
 - Prevederile Ordinului nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei 
de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 
 - Prevederile art.2, lit. d), art.3, alin.1) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;  
 - Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art.129, alin. 2, lit.c, alin.6, lit.d, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare  

 În temeiul prevederilor art.139, alin. (1), alin.(3), lit.e), art.140, art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 , privind Codul administrativ,cu modificările și completările  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art.1. Se atribuie denumirea de ,,Vasile Bosancu”  a bunului imobil cu destinația ,,stadionul comunei 
Pojorâta” din satul Pojorâta, comuna Pojorâta, județul Suceava. 

      Art.2.Primarul comunei Pojorâta va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
      Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
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