
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorîta, în şedinţa de îndată pentru ziua de   

19 decembrie 2018 , ora 1700 

 

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

- Referatul înregistrat la nr. 7340/13.12.2018 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 
19 decembrie 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 10.12.2018.Iniţiator – secretarul comunei Pojorîta. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap gradul I, cu însoţitor, pentru anul 2019. Inițiator – primarul comunei. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru anul 2019 pentru beneficiarii 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și pentru 
persoanele care vor efectua ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Inițiator – primarul 
comunei.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 
teritoriul comunei Pojorîta, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2019-2020. Inițiator – primarul 
comunei. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică a următoarelor cantități de masă 
lemnoasă provenită din produse accidentale I: 163 mc - volum brut, conform actului de punere în 
valoare 5322, 239 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare 5323, 261 mc - volum 
brut, conform actului de punere în valoare 5324  și 1230 mc - volum brut, care vor face parte din 
grupajul nr. I, conform actelor de punere în valoare 5332,5333,5334 și 5335, 43 mc - volum brut, 
conform actului de punere în valoare 9224 și 38 mc - volum brut, conform actului de punere în 
valoare 9225. Inițiator – primarul comunei. 

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Pojorîta, județul 
Suceava a unor bunuri imobile. Inițiator – primarul comunei. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la finalizarea lucrărilor ai 
investiției ,, Construirea unei anexe în incinta Centrului Cultural Pietrele Doamnei din localitatea 



Pojorîta care va deservi ca magazie de lemne pentru centrul cultural și grădinița cu program 
normal nr.1 Pojorîta și magazie pentru depozitarea obiectelor de inventar care aparțin Centrului 
Cultural Pietrele Doamnei din localitatea 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, 13.12.2018 
 


