
 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorîta, în şedinţa ordinară   
 pentru ziua de  03.05.2018, ora 1700 

 

       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 
03.05.2018, ora 1700 , 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 ordinară a Consiliului Local al comunei 

Pojorîta din data de 18.04.2018. Iniţiator – secretarul comunei .  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

,,ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA DRUMURILOR COMUNALE , COMUNA POJORÎTA, JUDEȚUL 
SUCEAVA” DRUMUL COMUNAL HÎRNE. Inițiator – primarul comunei. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 
,,ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA DRUMURILOR COMUNALE , COMUNA POJORÎTA, JUDEȚUL 
SUCEAVA” DRUMUL COMUNAL PUTNA. Inițiator – primarul comunei. 

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat a suprafeței de 694 mp identic 
din punct de vedere cadastral cu parte din parcela topo 785/1 din Cartea Funciară 30632 și cu parte 
din parcela topo 786/2 din Cartea Funciară 31869 a comunei cadastrale Pojorîta. Inițiator – primarul 
comunei. 

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat a suprafeței de 3972 mp identic 
din punct de vedere cadastral cu parte din parcela topo 2077/3 d in Cartea Funciară 30311 a comunei 
cadastrale Pojorîta. Inițiator – primarul comunei. 

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

7. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de  15.000 lei, domnului 
Bedrule Ilie, domiciliat în satul Pojorîta, nr. 130, comuna Pojorîta, judeţul Suceava, pentru refacerea 
locuinței afectată de incendiul din data de 25.04.2018. Inițiator – primarul comunei.           

8. 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,  26.04.2018 
Nr.91 


