DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Pojorâta, în şedinţa de îndată
pentru ziua de 10.07.2020, 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 10.07.2020, 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, 07.07.2020
Nr.126

Anexă la dispoziția nr.126/07.07.2020
- Proiect –
ORDINEA DE ZI
pentru ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 10.07.2020
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Pojorâta din data de 24.06.2020.
Iniţiator – secretarul comunei .
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, înregistrat la nr.
3763/07.07.2020.
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 acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare
din lunile martie și iunie 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, raportul comisiei 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;
4.
Întrebări, interpelări, petiții și informări.
PRIMAR,
Ioan – Bogdan CODREANU

