
Anexă la dispoziția nr.153/14.08.2020 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 21.08.2020 
 

 
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Pojorâta din data de 06.08.2020. 

Iniţiator – secretarul comunei .  
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, înregistrat la nr. 
4476/17.08.2020. 

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 execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de 
dezvoltare pe trimestrul II 2020 înregistrat la nr. 4476/17.08.2020. 

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; 

4. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați după încheierea 
contractelor de achiziție si de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Pojorâta, judeţul Suceava”, înregistrat la nr. 
4482/17.08.2020  
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  aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie 

„Extindere rețea de apă în zona Putna, în comuna Pojorâta, judeţul Suceava”, înregistrat la nr. 
4485/17.08.2020  
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 aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie 

„Realizare apărări de mal în zona drumului comunal Izvor – Dealul Raia - Artimon , în comuna Pojorâta, 
judeţul Suceava”, înregistrat la nr. 4491/17.08.2020  
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; 
7. Proiect  de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciilor pentru întocmirea 

studiului geotehnic și efectuarea măsurătorilor topografice în vederea realizării investiției ,, Înființare rețea 
de distribuție gaze naturale în comuna Pojorâta, județul Suceava”, în limita sumei de 68.640 lei, înregistrat 
la nr. 4488/17.08.2020  
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 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; 
8. Proiect  de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării cantității de 460 metri liniari de 

țeavă PE 100D de 63 mm necesari extinderii aducțiunii cu apă în zona Handal Fundu Moldovei - Runc  
în comuna Pojorâta, județul Suceava, în limita sumei de 5.000 lei, înregistrat la nr. 4498/17.08.2020  
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 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; 
9. Proiect  de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului pentru întocmirea 

documentației de avizare a lucrărilor de investiții  inclusiv studii topo, geo, expertiză și documentația 
pentru obținere avize pentru reabilitarea parcărilor și a drumurilor comunale în comuna Pojorâta, județul 
Suceava, în limita sumei de 10.000 lei, înregistrat la nr. 4498/17.08.2020  
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 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; 
10. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 

 
  

PRIMAR,  
Ioan – Bogdan CODREANU 

 


