
     Nr.   1809/24.03.2020 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi, 24.03.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava 
 

Şedinţa începe la orele 15 00. 
Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 24.03.2020, convocată prin dispoziţia 

numărul 55/17.03.2020 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 
doisprezece din cei treisprezece consilieri locali în funcție, doamna Laura Frîncu – consilier local a 
lipsit. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Pojorâta din data de 24.03.2020 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. 

Având în vedere necesitatea adoptării unei hotărâri de consiliu local privind achiziționarea 
unui centru de comandă în limita sumei de 12.000 lei se impune suplimentarea ordinii de zi cu un 
proiect de hotărâre . 

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 cu completările ulterioare, după cum urmează: 
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 
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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; 



 3 

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; 
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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; 

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; 
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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, 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 ; 
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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. 
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 17.02.2020 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 17.02.2020.  
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 

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. 
 Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1383/06.03.2020, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 1382/06.03.2020, precum și domnului contabil șef pentru a prezenta 
raportul de specialitate înregistrat la nr.1384/06.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ și de prevederile Legii nr. 1 din 2011, 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. 1731/20.03.2020, 
avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-
culturale, culte, protecţie copii nr. 1732/20.03.2020 și avizul nr. 1733/20.03.2020 al comisiei pentru 
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor 
din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava - preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

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

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1404/09.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.1403/09.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1405/09.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201 și a Legii nr.15/2003, 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. 1737/20.03.2020,  preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

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 

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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1415/09.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.1414/09.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1416/09.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201 și a Legii nr.15/2003, 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. 1738/20.03.2020,  preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

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 

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. 

 Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 1428/09.03.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.1427/09.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1429/09.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019,de prevederile Legii 98/2016, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
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socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 1739/20.03.2020, precum și de 
avizul nr. 1740/20.03.2020 a comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava, 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 spațiilor verzi de pe raza comunei Pojorâta, în 
limita sumei de 26.000 lei. 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 indicatorilor tehnico – economici pentru investiția ,, MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE ÎN COMUNA POJORÂTA, JUDEȚUL SUCEAVA” în urma expertizei tehnice. Inițiator – 
primarul comunei. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1423/09.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1422/09.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1424/09.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 273/2006, 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. 
1741/20.03.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico 
– economici pentru investiția ,, MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA POJORÂTA, 
JUDEȚUL SUCEAVA” în urma expertizei tehnice. 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 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1623/16.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1622/16.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1624/16.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 1/2011, precum și de prevederile Ordinului nr. 
5576/2011, 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. 1742/20.03.2020, 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 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
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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 planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă, 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.1397/09.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1396/09.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1398//09.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, precum și de prevederile Legii nr. 481/08.11.2004, 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. 
1746/20.03.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală , juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 1747/20.03.2020, 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de 
asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, 
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 

desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorâta pentru lunile aprilie, mai, iunie 
2020. Inițiator – primarul comunei. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1434/09.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1433/09.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1435/09.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală , juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 1748/20.03.2020, 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local Pojorâta pentru lunile aprilie, mai, iunie 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  

demararea procedurii în vederea achiziționării și transportării materialului lemnos 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  -  primarul comunei. 

 Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1478/20.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1477/20.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1479/20.03.2020. 

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, 
agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism, turism, înregistrat la nr. 
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1749/20.03.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 1750/20.03.2020, 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pentru demararea procedurii în vederea 
achiziționării și transportării materialului lemnos 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 – 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 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1494/11.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.1493/11.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1495/11.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Legii nr. 46/2008, 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. 1751/20.03.2020, 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 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. 

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 

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. 

 Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1502/11.03.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.1501/11.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.1503/11.03.2020. 

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. 1752/20.03.2020, de 
avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii 
publice, a drepturilor cetățenilor înregistrat la nr. 1753/20.03.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pentru 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 – primarul comunei. 



 11 

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 

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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1586/13.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1585/13.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.1587/13.03.2020. 

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. 1754/20.03.2020, de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 
înregistrat la nr. 1755/20.03.2020, 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 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. 

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 

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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1580/13.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1579/13.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.1581/13.03.2020. 

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. 1756/20.03.2020, de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 
înregistrat la nr. 1757/20.03.2020, 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 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. 

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 

neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / 
acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului şi a contractelor /acordurilor – 
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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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1583/13.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1582/13.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.1584/13.03.2020. 

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. 1758/20.03.2020, de avizul nr. 1759/20.03.2020 al comisiei 
pentru invatamant, sanatate si familie, muncă si protecție socială, activități social culturale, culte, 
protecție copii din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

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 
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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1615/16.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1614/16.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.1616/20.03.2020. 

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. 1760/20.03.2020, de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 
înregistrat la nr. 1761/20.03.2020, 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 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. 

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 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. 
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Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1631/16.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1630/16.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.1632/16.03.2020. 

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. 1762/20.03.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind  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. 
            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   

nominalizarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de evaluare a secretarului general al 
comunei Pojorâta. Inițiator  -  primarul comunei. 

  Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1523/12.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1522/12.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1599/12.03.2020. 

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. 1763/20.03.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor 
Consiliului local în comisia de evaluare a secretarului general al comunei Pojorâta. 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  

rectificarea bugetului 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 înregistrat la nr.1420/09.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1419/09.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1421/09.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, precum și de prevederile 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. 
1727/20.03.2020, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 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. 
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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 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. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1439/09.03.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.1438/09.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1440/09.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, precum și de prevederile Legii nr.98/2016, 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. 1729/20.03.2020, 
precum și avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii 
și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor înregistrat la nr. 1730/20.03.2020, 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 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  -  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 - amendamentul la ordinea de zi - şi 

anume proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării unui centru de 
comandă în limita sumei de 12.000 lei privind asigurarea conducerii activităților și transmiterii 
informațiilor în situații de urgență complexe, în condițiile nefuncționării sistemului național de telefonie 
și transmiterii de date. Inițiator  -  primarul comunei. 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1721/20.03.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1720/20.03.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1722/20.03.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, precum și de prevederile Legii nr.98/2016, 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. 1764/20.03.2020, de 
avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr.1765/20.03.2020, 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 unui centru de comandă în limita sumei de 12.000 lei privind asigurarea conducerii 
activităților și transmiterii informațiilor în situații de urgență complexe, în condițiile nefuncționării 
sistemului național de telefonie și transmiterii de date . Inițiator  -  primarul comunei. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi și anume: întrebări, interpelări,  petiţii  şi informări. 
Referitor la problema prevenirii și combaterii noului virus, domnul primar informează plenul de 

apariția ordonanței militare, făcând cunoscut totodată toate măsurile de prevenire care se impun. 
Domnul consilier local Cosmaciuc Constantin întreabă dacă nu se poate identifica un teren pe 

care se va amplasa stația de epurare în condițiile în care se va demara proiectul privind canalizarea 
în comuna Pojorâta, iar domnul primar arată faptul că terenul cu o astfel de destinație este deja 
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identificat, undeva la limita dintre comunele Sadova și Pojorâta, teren care este prevăzut și în master 
planul județean, amplasament care va deservi două comune ( cele menționate mai sus) 

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,                                           SECRETAR GENERAL, 
                 Gheorghe STRĂJER                                                   Elena Smaranda LEHACI  


