DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorâta, în şedinţa de îndată
pentru ziua de 03.06.2020, ora 1100

Ioan - Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava;
În baza art. 133 alin. (1), art. 134, alin.(1), lit.,,a”, alin.(4), alin.(5) şi art.196 alin.(1), lit. ,,a” din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
DISPUN:
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Pojorâta, județul Suceava în şedinţă de
îndată din data de 03.06.2020, ora 1100 , 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, 27. 05.2020
Nr.107

Anexă la dispoziția nr.107/27.05.2020
- Proiect –
ORDINEA DE ZI
pentru ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 03.06.2020

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

Pojorâta din data de 13.05.2020.
Iniţiator – secretarul comunei .
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, înregistrat la
nr.2885/27.05.2020.
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 indicatorilor tehnico – economici pentru investiția ,,
CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN ZONA VALEA POJORÂTEI” din satul Pojorâta, comuna Pojorâta,
înregistrat la nr. 2888/27.05.2020.
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;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici finali pentru obiectivul de
investiţie POD PESTE RÂUL MOLDOVA , ZONA FUIOR, COMUNA POJORÂTA, JUDETUL
SUCEAVA, înregistrat la nr. 2894/27.05.2020.
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;
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață de 331 mp
, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34576 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce
aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34576, înregistrat la nr.
2900/27.05.2020
Inițiator - primarul comunei.
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;

Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru - 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 vânzarea, prin licitație publică a unui teren pășune în suprafață de 1275
mp situat în intravilanul comunei Pojorâta, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34670, ce
aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34670, înregistrat la nr.
2897/27.05.2020
Inițiator - primarul comunei.
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru - 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. Întrebări, interpelări, petiții și informări.
PRIMAR,
Ioan – Bogdan CODREANU

