
 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorîta, în şedinţa ordinară   
 pentru ziua de  16.08.2018, 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 
16.07.2018, 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 ordinară a Consiliului Local al comunei 

Pojorîta din data de 09.07.2018. 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 desemnarea reprezentantului comunei Pojorîta în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și 
împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al 
județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind 
modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Suceava” . Inițiator – primarul comunei. 

4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului pentru 
realizarea studiului de fezabilitate privind implementarea proiectului pentru ,, Modernizarea Drumului 
comunal Pepinieră ”, prin achiziție directă, în limita sumei de 10.000 lei. Inițiator – primarul comunei. 

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

6. Proiect de hotărâre privind  privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Pojorîta” . 
Inițiator – primarul comunei. 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii  ale aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Pojorîta. Inițiator – primarul comunei. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției "REABILITAREA ȘI 
MODERNIZAREA DRUMULUI VICINAL PLAIUL TĂTARILOR – MESTECĂNIȘ ". Inițiator – primarul 
comunei. 

9. 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,  08.08.2018 
Nr.154 


