
 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorîta, în şedinţa ordinară   
 pentru ziua de  08.06.2018, 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 
08.06.2018, 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 03.05.2018. Iniţiator – secretarul comunei .  
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. 

Inițiator – primarul comunei. 
3. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al comunei Pojorîta a sumei de 3.000 lei 

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

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de  3.000 lei, domnului 
Erhan Constantin, domiciliat în satul Pojorîta, nr. 864, comuna Pojorîta, judeţul Suceava, pentru 
achiziționarea unui cărucior handicap electric. Inițiator – primarul comunei. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârile nr. 15/21.03.2004,39/27.05.2004 și 
37/02.10.2006 adoptate de Consiliului Local al comunei Pojorîta. Inițiator – primarul comunei. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de 
deplasare din lunile aprilie și mai 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 privind aprobarea acordării voucherelor de vacanță personalului din statul de 
functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pojorîta,judetul Suceava și a 
Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță. Inițiator – primarul comunei.    

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între județul Suceava 
prin  Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Suceava și comuna Pojorîta, prin Consiliul local. Inițiator – primarul comunei.    

9. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului pentru 
întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "REABILITAREA ȘI 
MODERNIZAREA DRUMULUI VICINAL PLAIUL TĂTARILOR – MESTECĂNIȘ "  în suprafață de 
23.036 mp, în limita sumei de 30.000 lei. Inițiator – primarul comunei.    

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea UAT Stulpicani , județul 
Suceava a autovehiculului specializat de stins incendii LF 8 marca Mercedes Benz evaluat la suma 
de 20.539 lei, conform raportului de evaluare anexat la fișa mijlocului fix. Inițiator – primarul 
comunei.    

11. Proiect de hotărâre privind eliberarea avizului de principiu pentru LUCRĂRI DE RECONSTRUCȚIE 
ȘI REMEDIERE ECOLOGICĂ IN SITUL NATURA 2000 ROSCI0321 Moldova Superioară. Inițiator – 
primarul comunei.    



12. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului teren în suprafață de 
856 mp teren curți clădiri care aparține domeniului public al comunei Pojorîta Inițiator – primarul 
comunei.    

13. 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,  31.05.2018 
Nr.111 


