
 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorâta, în şedinţa ordinară   
 pentru ziua de  10.12.2019, ora 1600 

 

       Ioan -  Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  
      În  baza art. 133 alin. (1), art. 134, alin.(1), lit.,,a”, alin.(3), lit.,,a”, alin.(5), art.135, art.136, 
art.155, alin.1, lit.,,b”, alin.3, lit.,,b” şi art.196 alin.(1), lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
 

D I S P U N :  
 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Pojorâta, județul Suceava în şedinţă 
ordinară din data de 10.12.2019, ora 1600 , care își va desfășura lucrările în sala de şedinţe a 
Primăriei Comunei Pojorâta, judeţul Suceava cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexă. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței se aduce la cunoștința cetățenilor comunei Pojorâta, 
prin afișare la sediul Consiliului Local al comunei Pojorâta, județul Suceava. 

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali 
pe suport de hârtie, în baza convocatorului de ședință. 

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri din proiectul ordinii de zi. 

Art.5. Proiectele de hotărâri se trimit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al comunei Pojorâta, conform competențelor acestora, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor interesate. 

                                                           
                                                           PRIMAR, 

        Ioan -  Bogdan CODREANU  
                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                                   Secretarul comunei  
                                                                                                              Elena Smaranda LEHACI 
 
 
Pojorâta,  05.12.2019 
Nr.290 
 
 
 



Anexă la dispoziția nr.290/05.12.2019 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 10.12.2019 
 

 
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 

Pojorâta din data de 18.11.2019. 
Iniţiator – secretarul comunei . 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cârloanță Mihai Cristian - șeful Biroului Financiar 
contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, cadastru, mediu; 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava ; 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Pojorâta nr. 37/12.04.2019 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale pentru anul 2020. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cârloanță Mihai Cristian - șeful Biroului Financiar 
contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, cadastru, mediu; 
Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava ; 

4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării ornamentelor luminoase 
care se vor monta în parcul central al comunei Pojorâta în perioada sărbătorilor de iarnă, în limita 
sumei de 14.000 lei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  - consilier principal în cadrul 
Biroului Financiar contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, 
cadastru, mediu; 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 
și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetăţenilor ; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 

14.000 lei în vederea organizării serbării prilejuite de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, 
pentru recunoașterea meritelor cadrelor didactice pensionare, precum și pentru premierea cuplurilor 
care au împlinit cincizeci de ani de căsătorie neîntreruptă; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 



Raportul de specialitate întocmit de doamna Ursachi Nicoleta  - consilier superior în cadrul Biroului 
Financiar contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, cadastru, 
mediu; 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 
6. Proiect de hotărâre privind acordul  Consiliului local al Comunei Pojorâta,  pentru ocuparea 

temporara de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a terenului în suprafață de 0,3401 
ha, situat în  fondul forestier național, proprietate publică a Comunei Pojorâta, amplasat în U.P.I 
Pojorâta, u.a.91D, 93 A, 93B, 99 R în vederea implementării proiectului “Conductă  transport gaze 
naturale DN 250 Pojorâta – Vatra Dornei” 

      Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Prundean Aurel  - consilier în cadrul Compartimentului 
Proiecte cu finanțare europeană; 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ;  
7. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării unui număr de trei stâlpi 

fotovoltaici, în limita sumei de 4.500 lei; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  - consilier principal în cadrul 
Biroului Financiar contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, 
cadastru, mediu; 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 
și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetăţenilor ; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 

40.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile a investiției ,,  „REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA MONUMENTULUI EROII NEAMULUI, SITUAT ÎN COMUNA POJORÂTA, 
JUDEŢUL SUCEAVA”. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cârloanță Mihai Cristian  - șeful Biroului Financiar 
contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, cadastru, mediu; 
Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren 
situate în intravilanul comunei Pojorâta, terenuri care aparțin domeniului privat al comunei Pojorâta  
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 



Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru  - consilier superior în cadrul 
Biroului Financiar contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, 
cadastru, mediu; 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 
și comisia nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetăţenilor. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de 

deplasare din luna noiembrie 2019 personalului didactic al Scolii Gimnaziale Pojorâta care au 
resedinta in alta localitate decât cea in care profesează. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cârloanță Mihai Cristian  - șeful Biroului Financiar 
contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, cadastru, mediu; 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
comisia pentru invatamant, sanatate si familie, muncă si protecție socială, activități social culturale, 
culte, protecție copii precum și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață de 227 
mp , identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34630 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce 
aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34630  și a unui teren fânețe 
în suprafață de 843 mp , identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34631 situat în intravilanul 
comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34631  
      Inițiator  -  primarul comunei. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru  - consilier superior în cadrul 
Biroului Financiar contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, 
cadastru, mediu; 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 
a drepturilor cetăţenilor ; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2346/30.08.2001 
încheiat între Primăria Comunei Pojorâta și SC Compania Construcții Feroviare S.A Pojorâta 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  - consilier principal în cadrul 
Biroului Financiar contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, 
cadastru, mediu; 
Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 
13. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării unui număr de opt 

lămpi de iluminat pentru terenul de sport, în limita sumei de 15.800 lei 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 



Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  - consilier principal în cadrul 
Biroului Financiar contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, 
cadastru, mediu; 
      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii  ale 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pojorâta 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Pojorâta. 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
comisia pentru invatamant, sanatate si familie, muncă si protecție socială, activități social culturale, 
culte, protecție copii precum și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 

15. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unui cazan 
cu combustibil solid pentru clădirea de la Stadionul Comunei Pojorâta, prin achiziție directă, în 
limita sumei de 13.000 lei 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  - consilier principal în cadrul 
Biroului Financiar contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, achiziții publice, urbanism, 
cadastru, mediu; 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
comisia pentru invatamant, sanatate si familie, muncă si protecție socială, activități social culturale, 
culte, protecție copii precum și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 

16. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
  

 
 

 
PRIMAR,  

Ioan – Bogdan CODREANU 
 
 
 
 
 
 
 
 


