
 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorîta, în şedinţa ordinară   
 pentru ziua de  09.07.2018, 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 
09.07.2018, 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 de îndată a Consiliului Local al comunei 

Pojorîta din data de 18.06.2018. 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 170.000 lei 

pentru finanțarea cultelor religioase de la nivelul comunei Pojorîta, judeţul Suceava pentru anul 
2018. Inițiator – primarul comunei. 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al comunei Pojorîta a sumei de 40.000 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 indicatorilor tehnico economici ai investiției ,, Extinderea 
iluminatului public din comuna Pojorîta, zona Fabricii, Handal Fundu Moldovei și Peciște pe stâlpii 
existenți” . Inițiator – primarul comunei. 

6. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat a suprafeței de 841 mp identic 
din punct de vedere cadastral cu parte din parcela topo 785/1 din Cartea Funciară 30632 a comunei 
cadastrale Pojorîta. Inițiator – primarul comunei. 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență Pojorîta. 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,  29.06.2018 
Nr.138 


