
 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorîta, în şedinţa de îndată pentru 
ziua de  27 august 2018 , ora 1700 

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

- Referatul înregistrat la nr.4939/23.08.2018 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 27 august 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 16.08.2018. Iniţiator – secretarul comunei .  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. 
Inițiator  - primarul comunei. 

3. 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. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar cetățenilor care au fost afectați 
de inundațiile din luna august 2018. Inițiator  - primarul comunei. 

5. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului 
privind întocmirea studiului de fezabilitate, a studiului topografic și a studiului geotehnic 
pentru reabilitarea podețului din zona Valea Pojorîtei – Măgura, în limita sumei de 6.000 
lei. Inițiator  - primarul comunei. 

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

      PRIMAR, 
  Ioan -  Bogdan CODREANU  
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