
 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorîta, în şedinţa de îndată pentru 
ziua de  28 decembrie 2018 , ora 1000 

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

- Referatul înregistrat la nr.7551/27.12.2018 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 28 decembrie 2018, ora 1000 , 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 19.12.2018.Iniţiator – secretarul comunei Pojorîta. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 

„Modernizare drum comunal DC 90 I Podirei de la km 0+000 la km 1 + 543, în comuna 
Pojorîta, judeţul Suceava”.Inițiator – primarul comunei. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării  de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli 
prevăzute la art. 8, din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28 din 2013  pentru aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală a investiţiei: „Modernizare drum comunal DC 90 I Podirei de la km 0+000 la 
km 1 + 543, în comuna Pojorîta, judeţul Suceava”. Inițiator – primarul comunei. 

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

 
Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor interesate. 

 
 
    
   PRIMAR, 

  Ioan -  Bogdan CODREANU                                                                             
                                                 Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                             Secretarul comunei  
                                                                                                         Elena – Smaranda LEHACI  
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