
 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorâta, în şedinţa ordinară   
 pentru ziua de  24.03.2020, ora 1500 

 

       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 24.03.2020, ora 1500 , 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, 
                                                                                                                     Secretar general  
                                                                                                              Elena Smaranda LEHACI 
 
 
Pojorâta,  17.03.2020 
Nr. 55 
 
 
 



Anexă la dispoziția nr.55/17.03.2020 
 

- Proiect –  
 

ORDINEA DE ZI 
pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 24.03.2020 

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

Pojorâta din data de 17.02.2020. 
Iniţiator – secretarul comunei . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de 
deplasare din luna februarie 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, 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 din cadrul Consiliului 
local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în conditiile Legii nr. 15 din 2003 a unui lot 

de teren în suprafață de 500 mp identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34668 din Cartea 
Funciară nr. 34668 a comunei cadastrale Pojorâta, pentru construirea de locuințe proprietate 
personală, domnului Flocea Gabriel; 
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 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; 
4. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită în conditiile Legii nr. 15 din 2003 a unui lot 

de teren în suprafață de 500 mp identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34657 din Cartea 
Funciară nr. 34657 a comunei cadastrale Pojorâta, pentru construirea de locuințe proprietate 
personală, domnului Anescu Iulian - Nelu 
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 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; 
5. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de întreținere a 

spațiilor verzi de pe raza comunei Pojorâta, în limita sumei de 26.000 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 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; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investiția ,, 

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA POJORÂTA, JUDEȚUL SUCEAVA” în urma 
expertizei tehnice; 
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 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; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Pojorâta, în semestrul al II lea al anului 
școlar 2019-2020 
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 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, 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. 
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorâta pentru 

lunile aprilie, mai, iunie 2020  
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna Lehaci Elena Smaranda – secretar general al comunei 
Pojorâta; 
Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

10. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și transportării 
materialului lemons necesar pentru perioada sezonului rece 2020 – 2021 în vederea asigurării 
încălzirii următoarelor instituții: Şcoala Gimnazială Pojorâta , Școala Primară Pojorâta, Grădinița cu 
Program Normal nr.1 Pojorâta, Primăria comunei Pojorâta clădirea de la stadionul comunei 
Pojorâta şi Centrul Cultural Pietrele Doamnei Pojorâta, în limita sumei de 60.000 lei 
Inițiator  -  viceprimarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Prundean Aurel – consilier în cadrul compartimentului 
proiecte cu finanțare europeană, cu atribuții de fond funciar; 
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; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică a următoarelor cantități de masă 
lemnoasă: 307 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare 5397 U.P. I/POJ, u.a. 145 
A,145B, 207B, 130 mc – volum brut, conform actului de punere în valoare 5372 U.P.I/POJ, u.a. 70 
B; 
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, cu atribuții de fond funciar; 
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; 

12. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea construirii unui depozit de material 
antiderapant necesar întreținerii drumurilor comunale și vicinale de pe raza comunei Pojorâta, în 
limita sumei de 6.000 lei 
Inițiator  -  viceprimarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de viceprimarul 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 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; 

13. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unui 
monument ( a unei cruci ) din marmură pe raza comunei Pojorâta în zona Handal Fundu Moldovei 
în locul numit ,, la izvor”, în limita sumei de 10.000 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 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; 

14. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării aplicației interactive și a 
unui dispozitiv Outdoor Touch Kiosk 43” cu ecran tactil care se va amplasa în apropierea Centrului 
de Informare Turistică de pe raza comunei Pojorâta , în limita sumei de 35.000 lei 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna 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 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; 

15. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului şi a 
contractelor /acordurilor – cadru de prestare a serviciilor  pentru derularea măsurilor educative, 
pentru a şti cum procedăm la implementarea Programului pentru anul şcolar 2020 – 2021 şi 
perioada următoare, până în anul 2023 
Inițiator  -  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 din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 
16. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren pășune în suprafață de 658 

mp situat în intravilanul comunei Pojorâta, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34679, ce 
aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34679   
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 Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de 
Urbanism pentru dezmembrarea numărului cadastral 31346 din Cartea Funciară 31346 a comunei 
cadastrale 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 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 

18. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de evaluare a 
secretarului general al comunei Pojorâta 
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 administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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 ; 
20. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unui număr de 

215 de bucăți de corpuri de iluminat stradal cu led 2x4 led /900MA ( 47 W), prin achiziție directă, în 
limita sumei de 135.000 lei  

      Inițiator  -  viceprimarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de viceprimarul 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 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; 

21. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
  

PRIMAR,  
Ioan – Bogdan CODREANU 


