
Nr.557/30.01.2020 
Nr. de exemplare transmise -13 

Domnule consilier, 
 

          În temeiul art.133, alin.1) , art.134 alin. 1), lit.,,a”, alin.2),alin.3) lit.,,a” din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul administrativ vă invităm ca în ziua de 07.02.2020, ora 1500 să 
participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, judeţul Suceava, stabilită prin 
dispoziţia Primarului nr. 31 din 30.01.2020 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei Comunei 
Pojorâta, având următorul proiect al ordinii de zi: 
 
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 

Pojorâta din data de 10.01.2020. 
Iniţiator – secretarul comunei . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 
      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  aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de 

dezvoltare pe trimestrul IV 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; 

4. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu pentru amenajarea unui birou în suprafaţă de 
12 mp situat în Clădirea Stadionului Comunei Pojorâta, Asociației Sportive Fotbal Club Pojorâta 
în comuna Pojorâta, nr. 446, judeţul Suceava  

      Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Raia Adriana - Iuliana  - 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; 



5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de 
deplasare din luna ianuarie 2020 personalului didactic al Scolii Gimnaziale Pojorâta care au 
resedinta in alta localitate decat cea in care profeseaza 
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 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 demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de întreținere 

și recondiționare a iluminatului public, prin achiziție directă, în limita sumei de 59.000 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 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 serviciului de întreținere 

a drumurilor comunale, prin achiziție directă, în limita sumei de 131.000 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 și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 
8. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de întreținere și 

reparații parc auto proprietatea comunei Pojorâta, prin achiziție directă, în limita sumei de 15.000 
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 și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor; 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2020 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Viorel Bîrgăoan  - șef SVSU; 

      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 și comisia pentru administraţia publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 

gradul I, cu însoţitor, pentru anul 2020. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna Burduhos Georgeta – consilier superior în cadrul 
Compartimentului Asistență și Protecție Socială; 

      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 aprobarea planului de acţiune pentru anul 2020 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. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
      Raportul de specialitate întocmit de doamna Burduhos Georgeta – consilier superior în cadrul 
Compartimentului Asistență și Protecție Socială; 
    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 ; 
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren pășune în suprafață de 632 

mp situat în intravilanul comunei Pojorâta, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34413, ce 
aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34413   
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 ; 

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren curți construcții în suprafață 
de 128 mp și teren pășune în suprafață de 174 mp situat în intravilanul comunei Pojorâta, identic 



din punct de vedere cadastral cu nr. 34402, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, 
înscris în Cartea Funciară 34402   
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 ; 

14. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren arabil în suprafață de 300 
mp situat în intravilanul comunei Pojorâta, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34404, ce 
aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34404   
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 ; 
15. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren curți clădiri în suprafață 
de 1880 mp situat în intravilanul comunei Pojorâta, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 
34628, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34628   

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 ; 
16. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren curți construcții în 
suprafață de 305 mp, teren arabil în suprafață de 260 mp și teren pășune în suprafață de 164 mp 
situat în intravilanul comunei Pojorâta, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34403, ce aparține 
domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34403   
      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 ; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2020, pe 

specii, grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, 
stabilite în condiții de piață pentru masa lemnoasă care se recoltează din fondul forestier 
proprietate publică a unității administrativ teritoriale Pojorâta. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
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; 

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, cu destinaţia către populaţie, a următoarei 
cantităţi de masă lemnoasă: 57 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare 5395 U.P 
I/POJ, u.a. 170A, 170 A1 și  289 mc –volum brut conform actului de punere în valoare 5396, U.P. 
I/POJ, u.a. 207 A produse accidentale II 
Inițiator  -  primarul comunei. 
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, 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică a următoarelor cantități de masă 
lemnoasă: 565 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare 5398 U.P. I/POJ, u.a. 141 
A,141C, 142A, 142 A1,142 A3, 143A, 143 A1, 144A, 144 A1, 144A2, 105 mc – volum brut , 
conform actului de punere în valoare 5399 U.P.I/ POJ, u.a. 139A, 139B, 140A, 140E, 140 F, 149 
mc – volum brut, conform actului de punere în valoare 5400 U.P.I/POJ, u.a 134 C, 134G, 135 B1, 
135 E,136A, 136 A1, 136B, 136B1 și 138J cu un volum brut de care vor face parte din grupajul nr. I 
Inițiator  -  primarul comunei. 
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, 

20. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 15/22.08.1999, cu modificările 
şi completările ulterioare 
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 

21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea 
formatului unic al modelului card – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 

      Raportul de specialitate întocmit de doamna Burduhos Georgeta – consilier superior în cadrul 
Compartimentului Asistență și Protecție Socială; 

 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 ; 

22. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 Alăturat vă comunicăm și întreaga documentație care va fi supusă dezbaterii potrivit ordinii de 
zi cu posibilitatea de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, iar în cazul în 
care sunteți în imposibilitatea de a asigura prezența vă rugăm să ne informați în timp util. 

Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor interesate. 
 
 

SECRETAR COMUNĂ, 
Elena Smaranda LEHACI 


