
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA POJORÎTA 

PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorîta, în şedinţa ordinară   

 pentru ziua de  21.03.2018, ora 1600 

 

       Ioan -  Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorîta, judeţul Suceava; 
 
      În  baza art. 39 alin. (1), art. 68 alin. (1)  şi art.115 alin.(1), lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată: 

D I S P U N :  
 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Pojorîta în şedinţă ordinară pentru data de 21.03.2018, 
ora 1600 , în sala de şedinţe a Primăriei Comunei Pojorîta, judeţul Suceava, având următorul proiect al  ordinii 
de zi: 
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 

Pojorîta din data de 21.02.2018. Iniţiator – secretarul comunei .  
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Inițiator – 

primarul comunei. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție pentru anul 2017. Inițiator – 

primarul comunei. 
4. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al comunei Pojorîta a sumei de 7.500 lei pentru 

desfăşurarea activităţilor sportiv, recreative şi distractive la nivelul comunei Pojorîta, judeţul Suceava 
pentru anul 2018. Inițiator – primarul comunei. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare 
din luna februarie 2018 personalului didactic al Scolii Gimnaziale Pojorîta  care au resedinta in alta 
localitate decat cea in care profesează. Inițiator – primarul comunei. 

6. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului privind colectarea, 
transportul și depozitarea deșeurilor de pe raza comunei Pojorîta, în limita sumei de 132.000 lei, fără 
TVA . Inițiator – viceprimarul comunei. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Construirea unei 
anexe în incinta Centrului Cultural Pietrele Doamnei din localitatea Pojorîta care va deservi ca magazie 
de lemne pentru centrul cultural și grădinița cu program normal nr.1 Pojorîta și magazie pentru 
depozitarea obiectelor de inventar care aparțin Centrului Cultural Pietrele Doamnei din localitatea 
Pojorîta”. Inițiator – primarul comunei. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Amenajare spațiu 
de joacă la Grădinița cu Program Normal nr.1 Pojorîta, comuna Pojorîta, județul Suceava”. Inițiator – 
primarul comunei. 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Desființare grup 
sanitar  situat în incinta Școlii Gimnaziale Pojorîta”. Inițiator – primarul comunei. 

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, cu destinaţia către populaţie, a următoarei cantităţi 
de masă lemnoasă: partida 5284/1283225, UP I, ua 91-99, produse accidentale I, cu un volum brut de 
200 mc. Inițiator – primarul comunei. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică a următoarelor cantități de masă 
lemnoasă provenită din produse accidentale I: 248 mc - volum brut partida 5271/1246401, UP I, u.a. 
134 -137 și 491 mc -  volum brut partida 5292/1295449, UP I, u.a. 143-145. Inițiator – primarul comunei. 

 
 
 



 
12. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de întreținere a 

spațiilor verzi de pe raza comunei Pojorîta, în limita sumei de 20.000 lei. Inițiator – primarul comunei. 
13. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 405 mp, identificat 

cu numărul cadastral 33418 din Cartea Funciară nr. 33418 a comunei cadastrale Pojorîta, teren situat 
în localitatea Pojorîta, comuna Pojorîta, judeţul Suceava. Inițiator – primarul comunei. 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorîta pentru 
lunile aprilie, mai și iunie  2018 . Inițiator – primarul comunei. 

15. Întrebări, interpelări,  petiţii  şi informări. 
 

Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor interesate.      
 
 
PRIMAR, 

        Ioan -  Bogdan CODREANU  
                                                                                              Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                Secretarul comunei  
                                                                                                             Elena Smaranda LEHACI 
Pojorîta,  16.03.2018 
Nr.62 
 


