
     
Nr.   3500/25.06.2020 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 24.06.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava 

 
 Şedinţa începe la orele 11 00. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinară din data de 24.06.2020, convocată prin dispoziţia 
numărul 113/17.06.2020 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 24.06.2020 au fost prezenţi domnul Ioan Bogdan Codreanu – primarul comunei, 
domnul Cârloanță Mihai Cristian - șeful Biroului Financiar contabil și domnul Elena Smaranda Lehaci 
– secretarul comunei . 

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 73/ 
07.04.2020 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, 
doamna consilier Nicoleta Străjer Grigoraș a fost desemnată președinte de ședință pentru lunile 
menționate mai sus când va conduce lucrările ședințelor. 

Doamna consilier local Nicoleta Străjer Grigoraș – 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 03.06.2020. 
Iniţiator – secretarul comunei .  

2. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren arabil în suprafață de 400 
mp , identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34696 situat în intravilanul comunei Pojorâta, 
ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34696, înregistrat 
la nr.3259/17.06.2020. 

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; 
3. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.254 mp, 

din care 219 mp teren curți construcții și 1035 mp teren fânețe, identic din punct de vedere 
cadastral cu nr. 34644 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al 
comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34644, înregistrat la nr. 3263/17.06.2020. 

      Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
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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 alocarea din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 40.000 

lei pentru finanțarea cultelor religioase de la nivelul comunei Pojorâta, judeţul Suceava pentru 
anul 2020, înregistrat la nr. 3270/17.06.2020. 

      Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cristian Cârloanţă - şef Birou Financiar 

contabil, impozite şi taxe, achiziţii publice, cultură şi bibliotecă; 
      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 raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, din cadrul 
Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 
5. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 

investiţie,, Pavarea suprafeței de 178,87 mp teren situat în centrul satului Valea Putnei și 
pavarea suprafeței de 223,20 mp teren situat în centrul localității Pojorâta”, înregistrat la nr. 
3299/17.06.2020  

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; 
6. Proiect  de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului privind 

colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor de pe raza comunei Pojorâta, în limita sumei de 
135.000 lei, fără TVA, înregistrat la nr. 3267/17.06.2020   

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; 
7. Proiect  de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării unei autoutilitare 

marca Mercedes – Benz Unimog dotat cu sărăriță, lamă în V și mătură, interschimbabile, în 
limita sumei de 135.000 lei, fără TVA înregistrat la nr. 3296/17.06.2020   

Inițiator  -  viceprimarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de viceprimarul comunei; 
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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; 
8. Proiect  de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unor 

camere de supraveghere la următoarele obiective: Centrul Cultural Pietrele Doamnei, Poșta 
comunei Pojorâta și limita administrativă cu comuna Sadova –DC Hârne, în limita sumei de 
21.000 lei înregistrat la nr. 3302/17.06.2020   

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 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 demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului pentru 

întocmirea unei documentații tehnico – economice în vederea realizării unui zid de sprijin în 
zona Valea Pojorâtei malul drept al părăului Valea Pojorâtei, în limita sumei de 2.500 lei 
înregistrat la nr. 3308/17.06.2020   

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 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 indicatorilor tehnico – economici pentru construirea 

unui garaj pentru utilajele din dotarea primăriei comunei Pojorâta, precum și construirea unui 
gard împrejmuitor pentru suprafața de 4593 mp teren care face parte din domeniul privat al 
comunei Pojorâta identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34575  din CF 34575 și cu nr. 
cadastral 32426 din CF 32426 a comunei cadastrale Pojorâta, înregistrat la nr. 
3305/17.06.2020   

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 și comisia pentru administraţia publică locală, 
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juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local 
al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorâta 

pentru lunile iulie, august și septembrie 2020, înregistrat la nr. 3312/17.06.2020;  
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; 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului ”Cresterea participarii la 

invatamantul prescolar si scolar pentru copii cu cel putin un parinte plecat in strainatate din 
teritoriul GAL Bucovina de Munte si Municipiul Campulung Moldovenesc” prin Programul 
Operational Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de 
investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal 
la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 
formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare; Obiectiv Specific 
(O.S.) 6.2. - Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a 
grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a 
celor din mediul rural; Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri 
integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor 
vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile 
dezavantajate socio-economic, înregistrat la nr. 3315/17.06.2020; 

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 raportul comisiei pentru 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, 
protecţie copii, din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 

13. 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 
03.06.2020 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș – 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 03.06.2020.  
 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 
vânzarea, prin licitație publică a unui teren arabil în suprafață de 400 mp , identic din punct de vedere 
cadastral cu nr. 34696 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al 
comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34696, înregistrat la nr.3259/17.06.2020 . Inițiator  -  
primarul comunei. 
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 Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 3260/17.06.2020, proiectul 
de hotărâre înregistrat la nr. 3259/17.06.2020, precum și domnului contabil șef pentru a prezenta 
raportul de specialitate înregistrat la nr.3261/17.06.2020. 

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. 3369/22.06.2020, precum și de avizul comisiei pentru 
administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, 
înregistrat la nr. 2157/09.04.2020 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică 
a unui teren arabil în suprafață de 400 mp , identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34696 situat în 
intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea 
Funciară 34696, înregistrat la nr.3259/17.06.2020 . 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 
vânzarea, prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.254 mp, din care 219 mp teren curți 
construcții și 1035 mp teren fânețe, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34644 situat în 
intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea 
Funciară 34644, înregistrat la nr. 3263/17.06.2020. Inițiator  -  primarul comunei. 

Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.3264/17.06.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.3263/17.06.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 3265/17.06.2020. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, 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. 3371/22.06.2020, precum și avizul comisiei pentru 
administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, 
înregistrat la nr. 3372/22.06.2020, 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 în suprafață de 1.254 mp, din care 219 mp teren curți construcții și 1035 mp teren fânețe, 
identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34644 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține 
domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34644, înregistrat la nr. 
3263/17.06.2020. 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 

alocarea din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 40.000 lei pentru finanțarea cultelor 
religioase de la nivelul comunei Pojorâta, judeţul Suceava pentru anul 2020, înregistrat la nr. 
3270/17.06.2020. Inițiator  -  primarul comunei. 

Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.3271/17.06.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.3270/17.06.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 3272/17.06.2020. 
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 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, 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. 3373/22.06.2020, de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social culturale, 
culte, protecție copii, înregistrat la nr. 3374/22.06.2020,  preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri 
sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul local al 
comunei Pojorâta a sumei de 40.000 lei pentru finanțarea cultelor religioase de la nivelul comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava pentru anul 2020, înregistrat la nr. 3270/17.06.2020. 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 indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie,, Pavarea suprafeței de 
178,87 mp teren situat în centrul satului Valea Putnei și pavarea suprafeței de 223,20 mp teren 
situat în centrul localității Pojorâta”, înregistrat la nr. 3299/17.06.2020. Inițiator – primarul comunei. 
  Doamna consilier local Nicoleta Străjer Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 3300/17.06.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.3299/17.06.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 3301/17.06.2020. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019,de prevederile Legii 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. 3375/22.06.2020, 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 obiectivul de investiţie,, Pavarea suprafeței de 178,87 mp teren situat în 
centrul satului Valea Putnei și pavarea suprafeței de 223,20 mp teren situat în centrul localității 
Pojorâta”, înregistrat la nr. 3299/17.06.2020. 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 serviciului privind colectarea, transportul și 
depozitarea deșeurilor de pe raza comunei Pojorâta, în limita sumei de 135.000 lei, fără TVA, 
înregistrat la nr. 3267/17.06.2020. Inițiator – primarul comunei. 
 Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.3268/17.06.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.3267/17.06.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 3269/17.06.2020. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, 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. 
3376/22.06.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 3377/22.06.2020 
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 privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor de pe raza 
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comunei Pojorâta, în limita sumei de 135.000 lei, fără TVA, înregistrat la nr. 3267/17.06.2020. 
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 unei autoutilitare marca Mercedes – Benz Unimog 
dotat cu sărăriță, lamă în V și mătură, interschimbabile, în limita sumei de 135.000 lei, fără TVA 
înregistrat la nr. 3296/17.06.2020. Inițiator – primarul comunei. 
 Doamna consilier local Nicoleta Străjer  - Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.3297/17.06.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.3296/17.06.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr3298/17.06.2020. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de prevederile HGR 395/2016, 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. 
3378/22.06.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 3379/22.06.2020 
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 unei autoutilitare marca Mercedes – Benz Unimog dotat cu sărăriță, lamă în V și mătură, 
interschimbabile, în limita sumei de 135.000 lei, fără TVA înregistrat la nr. 3296/17.06.2020. 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 montării unor camere de supraveghere la 
următoarele obiective: Centrul Cultural Pietrele Doamnei, Poșta comunei Pojorâta și limita 
administrativă cu comuna Sadova –DC Hârne, în limita sumei de 21.000 lei înregistrat la nr. 
3302/17.06.2020  . Inițiator – primarul comunei. 
 Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.3303/17.06.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.3302/17.06.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 3304/17.06.2020. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, precum și de prevederile HGR 395/2016, 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. 
3380/22.06.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 3381/22.06.2020  
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 unor camere de supraveghere la următoarele obiective: Centrul 
Cultural Pietrele Doamnei, Poșta comunei Pojorâta și limita administrativă cu comuna Sadova –DC 
Hârne, în limita sumei de 21.000 lei înregistrat la nr. 3302/17.06.2020  . 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 serviciului pentru întocmirea unei documentații 
tehnico – economice în vederea realizării unui zid de sprijin în zona Valea Pojorâtei malul drept al 
părăului Valea Pojorâtei, în limita sumei de 2.500 lei înregistrat la nr. 3308/17.06.2020  . Inițiator – 
primarul comunei. 
 Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.3309/17.06.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.3308/17.06.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 3310/17.06.2020. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, precum și de prevederile HGR 395/2016, 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. 
3382/22.06.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 3383/22.06.2020  
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 pentru întocmirea unei documentații tehnico – economice în 
vederea realizării unui zid de sprijin în zona Valea Pojorâtei malul drept al părăului Valea Pojorâtei, 
în limita sumei de 2.500 lei înregistrat la nr. 3308/17.06.2020 .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 indicatorilor tehnico – economici pentru construirea unui garaj pentru utilajele din 
dotarea primăriei comunei Pojorâta, precum și construirea unui gard împrejmuitor pentru 
suprafața de 4593 mp teren care face parte din domeniul privat al comunei Pojorâta identic din 
punct de vedere cadastral cu nr. 34575  din CF 34575 și cu nr. cadastral 32426 din CF 32426 a 
comunei cadastrale Pojorâta, înregistrat la nr. 3305/17.06.2020  . Inițiator – primarul comunei. 
 Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.3306/17.06.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.3305/17.06.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 3307/17.06.2020. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, precum și de prevederile art.44 din Legea 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. 
3384/22.06.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 3385/22.06.2020  
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 construirea unui garaj pentru utilajele din dotarea primăriei comunei 
Pojorâta, precum și construirea unui gard împrejmuitor pentru suprafața de 4593 mp teren care 
face parte din domeniul privat al comunei Pojorâta identic din punct de vedere cadastral cu nr. 
34575  din CF 34575 și cu nr. cadastral 32426 din CF 32426 a comunei cadastrale Pojorâta, 
înregistrat la nr. 3305/17.06.2020.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 
desemnarea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2020. Inițiator – 
primarul comunei. 
 Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.3313/17.06.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.3312/17.06.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 3314/17.06.2020. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 3386/22.06.2020  preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea președintelui de 
ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 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 instrumentării proiectului ”Cresterea participarii la invatamantul prescolar si scolar pentru 
copii cu cel putin un parinte plecat in strainatate din teritoriul GAL Bucovina de Munte si Municipiul 
Campulung Moldovenesc” prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 6: 
Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar 
timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 
inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și 
formare; Obiectiv Specific (O.S.) 6.2. - Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și 
preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând 
minorității roma și a celor din mediul rural; Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii 
prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând 
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ 
comunitățile dezavantajate socio-economic, înregistrat la nr. 3315/17.06.2020. Inițiator – primarul 
comunei. 
 Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.3316/17.06.2020, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.3315/17.06.2020 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 3317/17.06.2020. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social culturale, culte, protecție copii, înregistrat la nr. 3387/22.06.2020     , 
înregistrat la nr. 3386/22.06.2020  preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării 
proiectului ”Cresterea participarii la invatamantul prescolar si scolar pentru copii cu cel putin un 
parinte plecat in strainatate din teritoriul GAL Bucovina de Munte si Municipiul Campulung 
Moldovenesc” prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 6: Educație și 
competențe, Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 
parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare; 
Obiectiv Specific (O.S.) 6.2. - Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în 
special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității 
roma și a celor din mediul rural; Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin 
măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând 
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ 
comunitățile dezavantajate socio-economic. Inițiator – primarul comunei. 
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Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 

            Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi si anume : întrebări, interpelări, petiții și informări. 
Referitor la solicitarea domnului Șalvari Niculai privind concesionarea suprafeței de 35 mp, Consiliul 
Local al comunei Pojorâta va da curs solicitării. 

Menționăm faptul că prevederile art.141 din OUG 57/2019 au fost respectate întocmai și 
comisiile de specialitate au deliberat cu respectarea cvorumului prevăzut de lege. 
 Doamna consilier local Nicoleta Străjer – Grigoraș - 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  12 25. 
 
   
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR GENERAL, 
    Nicoleta STRĂJER GRIGORAȘ                                         Elena Smaranda LEHACI  


