
     Nr.   824/07.02.2020 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 07.02.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava 
 

Şedinţa începe la orele 15 00. 
Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 07.02.2020, convocată prin dispoziţia 

numărul 31/30.01.2020 emisă de domnul primar al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, se face de 
către domnul consilier local Radu Zlăvoacă, decanul de vârstă, care informează plenul că este întrunit 
cvorumul, astfel încât şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

În continuare, secretarul comunei, face prezenţa consilierilor, constatând că sunt prezenţi toți 
cei treisprezece consilieri locali în funcție. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Pojorâta din data de 07.02.2020 au fost prezenţi domnul Ioan Bogdan Codreanu – primarul comunei, 
domnul Cârloanță Mihai Cristian - șeful Biroului Financiar contabil și doamna Elena Smaranda Lehaci 
– secretarul comunei . 

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 125/ 
20.12.2019 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 
2020, domnul consilier local Gheorghe Străjer a fost desemnat președinte de ședință pentru lunile 
menționate mai sus când va conduce lucrările ședințelor. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer – preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Ioan 
– Bogdan Codreanu – primarul comunei, pentru a supune atenţiei Consiliului Local al comunei 
Pojorâta, proiectul ordinii de zi, după cum urmează: 
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; 
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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 STRĂJER 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 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 ; 
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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 ; 
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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, 
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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; 
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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. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Consilierii locali iau la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal din şedinţa de îndată 

din 10.01.2020 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
Domnul consilier local Gheorghe Străjer – preşedintele de şedinţă, întreabă Consiliul 

Local dacă sunt discuţii pe marginea procesului verbal. 
Nefiind discuţii, modificări sau completări de făcut se supune la vot procesul verbal din 

data de 10.01.2020.  
Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
Se trece la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume proiect de hotărâre privind 

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Inițiator  -  primarul 
comunei. 
 Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 554/30.01.2020, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 553/30.01.2020, precum și domnului contabil șef pentru a prezenta 
raportul de specialitate înregistrat la nr.555/30.01.2020. 
Domnul primar prezintă plenului proiectele de dezvoltare și de investiții propuse pentru finalizare în 
anul 2020, cum ar fi asfaltarea drumurilor comunale, achiziționarea unei mașini pentru deszăpezire, 
montarea apometrelor și transmiterea serviciului către un operator autorizat, prezintă de asemenea 
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și problema deșeurilor, persoanele juridice au încheiat contracte separat cu prestatorul de servicii 
deoarece cantitatea de deșeuri este foarte mare și costurile nu pot fi suportate din bugetul local 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico- 
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat , agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului și turism,înregistrat la nr. 722/06.02.2020 - preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Inițiator  -  primarul comunei. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 

aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pe trimestrul IV 
2019. Inițiator  -  primarul comunei. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.563/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.562/30.01.2020 şi domnului contabil șef pentru a prezenta raportul de specialitate, înregistrat la nr. 
563/30.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201 și a Legii nr.273/2006, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 723/06.02.2020,  preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor 
secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pe trimestrul IV 2019. Inițiator  -  primarul comunei. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

 Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 572/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.571/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 724/06.02.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 724/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

           Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
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Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 
abținut. 

Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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 profesează. Inițiator – primarul comunei. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.569/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.568/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 570/30.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului, urbanism, turism, înregistrat la nr. 727/06.02.2020, de avizul comisiei pentru 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social culturale, culte, protecție 
copii, înregistrat la nr. 728/06.02.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrație publică 
locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la 
nr. 729/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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 profesează. Inițiator – 
primarul comunei. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.545/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.544/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 546/30.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de prevederile Codului silvic, precum și de prevederile Legii nr. 185/2016, de 
avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, 
urbanism, turism, înregistrat la nr. 730/06.02.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, 
înregistrat la nr. 729/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
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Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.534/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.533/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 535/30.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, precum și de prevederile Legii nr. 98/2016, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat 
al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism, turism, înregistrat la nr. 
732/06.02.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală , juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 733/06.02.2020, 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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.  

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.537/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.536/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 538/30.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, precum și de prevederile Legii nr. 98/2016, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat 
al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism, turism, înregistrat la nr. 
736/06.02.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală , juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 737/06.02.2020, 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2020. Inițiator  -  primarul comunei. 
 Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.566/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.565/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 567/30.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, precum și de prevederile legii 98/2016, de avizul comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, 
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agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism, turism, înregistrat la nr. 
738/06.02.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 739/06.02.2020, 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre aprobarea Planului de Analiză şi 
Acoperire a Riscurilor pentru anul 2020. Inițiator – primarul comunei.  

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 

aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap gradul I, cu însoţitor, pentru 
anul 2020. Inițiator – primarul comunei. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.392/23.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.391/23.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 393/23.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Legii nr. 448/2006, cu modificările si 
completările ulterioare, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului, urbanism, turism, înregistrat la nr. 740/06.02.2020, de avizul comisiei pentru 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social culturale, culte, protecție 
copii, înregistrat la nr.741/06.02.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrație publică 
locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la 
nr. 742/06.02.2020, precum și de prevederile Codului administrativ, preşedintele de şedinţă solicită 
alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap gradul I, cu însoţitor, pentru anul 2020. Inițiator – 
primarul comunei. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

 Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.560/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.559/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.561/30.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările si completările ulterioare, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 743/30.01.2020, de 
avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social 
culturale, culte, protecție copii, înregistrat la nr.744/06.02.2020, de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 
înregistrat la nr. 745/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.551/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.550/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.552/30.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 746/06.02.2020, de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 
înregistrat la nr. 747/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.578/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.577/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.595/31.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 748/06.02.2020, de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 
înregistrat la nr. 749/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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 
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domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34402. Inițiator  -  primarul 
comunei. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.575/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.574/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.576/31.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 750/06.02.2020, de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 
înregistrat la nr. 751/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
 Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.548/30.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.547/30.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.549/31.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 752/06.02.2020, de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 
înregistrat la nr. 753/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 
 Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
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Se aprobă cu 11 voturi ,, pentru” și 2 abțineri, domnii consilieri Radu Zlăvoacă și Cosmaciuc 
Constantin s-a abținut. 
 Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.597/31.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.596/31.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.598/31.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 754/06.02.2020, de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 
înregistrat la nr. 755/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 
 Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 
            Cine este pentru? 

Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

  Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.487/29.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.486/29.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 516/29.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, precum și de prevederile Legii nr.98/2016 și ale HGR 715/2017, cu modificările si 
completările ulterioare, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 757/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită 
alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
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Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.606/31.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.605/31.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 607/31.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, precum și de prevederile Legii nr.48/2008 și ale HGR nr. 715/2017, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
757/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.609/31.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.608/31.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 610/31.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, precum și de prevederile Legii nr.48/2008 și ale HGR nr. 715/2017, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
758/06.02.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
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Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 
abținut. 

Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.603/31.01.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.602/31.01.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 604/31.01.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, precum și de prevederile Legii nr.448/2006 și ale HGR nr. 268/2007, de avizul comisiei 
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat 
la nr. 763/06.02.2020, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social culturale, culte, protecție copii, înregistrat la nr.744/06.02.2020, preşedintele 
de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu 12 voturi ,, pentru” și 1 abținere, domnul consilier Cosmaciuc Constantin s-a 

abținut. 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi și anume: întrebări, interpelări,  petiţii  şi informări. 
Referitor la adresa doamnei Ilieș Erika prin care solicită o cantitate de masă lemnoasă pentru 

reparațiile de la Biserica romano - catolică, Consiliul Local al comunei Pojorâta va da curs solicitării. 
Domnul primar prezintă plenului, conform prevederilor Codului administrativ , starea socială, 

economică și de mediu a comunei Pojorâta, precum și raportul de activitate al viceprimarului comunei  
și mulțumește domnului viceprimar pentru colaborare, pentru eforturile deosebite, pentru implicarea 
activă în cadrul proiectelor și pentru munca depusă în fiecare zi. 

Domnul primar mulțumește, de asemenea și domnului consilier Constantin Cosmaciuc pentru 
tot sprijinul acordat. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă, constatând că nu mai sunt 
probleme în discuţie, mulţumeşte domnilor consilieri locali pentru participare şi declară închise 
lucrările şedinţei.                                                                                                                                                                                                                                                 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Şedinţa se încheie la orele  16 25. 
 
   
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETARUL COMUNEI, 
                 Gheorghe STRĂJER                                                   Elena Smaranda LEHACI  


