
 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorîta, în şedinţa de îndată pentru 
ziua de  18 iunie 2018 , ora 1700 

 
       Ioan -  Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorîta, judeţul Suceava; 
 

- Referatul înregistrat la nr.3531/11.06.2018 întocmit de doamna Lehaci Elena – Smaranda – 
secretarul comunei Pojorîta; 

- În   baza art. 39 alin. (4), art. 68 alin. (1)  şi art.115 alin.(1), lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
D I S P U N :  

 
 Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Pojorîta în şedinţă de îndată pentru data 
de 18 iunie 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 08.06.2018. Iniţiator – secretarul comunei .  

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit către Grupul de Acțiune Locală 
Bucovina de Munte a  imobilului teren în suprafață de 856 mp teren curți clădiri care 
aparține domeniului public al comunei Pojorîta în vederea implementării proiectului privind 
înființarea unui ,,Centru comunitar multifuncțional de asistență socială – Bucovina de 
Munte”.Inițiator  - primarul comunei. 

3. Proiect de hotărâre  privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul 
public al comunei Pojorîta, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 
15/22.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare. Inițiator  - primarul comunei. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție neeligibilă a proiectului 
„MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN SAT VALEA PUTNEI, COMUNA 
POJORÎTA, JUDEȚUL SUCEAVA”. Inițiator  - primarul comunei. 

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 250 
mp, identificat cu numărul cadastral 33340 din Cartea Funciară nr. 33340 a comunei 
cadastrale Pojorîta, teren situat în localitatea Pojorîta, comuna Pojorîta, judeţul Suceava. 
Inițiator  - primarul comunei. 

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 700 
mp, identificat cu numărul cadastral 33512 din Cartea Funciară nr. 33512 a comunei 
cadastrale Pojorîta, teren situat în localitatea Pojorîta, comuna Pojorîta, judeţul Suceava. 
Inițiator  - primarul comunei. 

7. Întrebări, interpelări,  petiţii  şi informări. 
Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor interesate. 

      PRIMAR, 
  Ioan -  Bogdan CODREANU  

                                                                                              Avizat pentru legalitate, 
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