
  
                                                                   

Nr.8595/07.12.2022 
 

                              - PROIECT- 
HOTĂRÂRE 

 privind conferirea Titlului de ,,Cetățean de onoare al Comunei Pojorâta” domnului Leuștean 
Emanuel caporal în cadrul Batalionului 17 Vânători de Munte ,,Dragoș Vodă” și premierea acestuia 

cu suma de 10.000 lei 
 

     Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  
 
 Având în vedere : 
 - Referatul prezentat de primarul comunei Pojorâta,  privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022, înregistrat la nr.8596/07.12.2022;  
 - Raportul de specialitate, întocmit de domnul M ihai - Cristian Cârloanţă, şeful biroului financiar-
contabil, înregistrat la nr. 8597/07.12.2022; 
   - 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. 8766/13.12.2022; 
   În temeiul art. 129, alin.13) şi art.139, alin. (1), art.140, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit. a), art. 243, 
alin.1), lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se conferă Titlul de ,,Cetățean de onoare al Comunei Pojorâta” domnului Leuștean Emanuel 
caporal în cadrul Batalionului 17 Vânători de Munte ,,Dragoș Vodă” și premierea acestuia cu suma de 10.000 
lei, sumă care este prevăzută în bugetul local al comunei Pojorâta în capitolul 68.50.50 / 57.02.01 – alte 
cheltuieli cu asistenţa socială / ajutoare de urgenţă în numerar.  

Art.2. Decernarea Titlului de ,,Cetățean de onoare al Comunei Pojorâta” domnului Leuștean Emanuel 
caporal al Batalionului 17 Vânători de Munte ,,Dragoș Vodă” se va face de către domnul Codreanu Ioan – 
Bogdan – primarul comunei Pojorâta, în cadrul evenimentului local din data de 9 Ianuarie 2023, în cadrul 
festiv. 

Art.3.Primarul comunei Pojorâta, prin Biroul financiar – contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ioan - Bogdan CODREANU 
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