
     Nr.4656/24.08.2020 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 24.08.2020 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava 

 
Şedinţa începe la orele 11 00. 
Deschiderea lucrărilor şedinţei de îndată din data de 21.08.2020, convocată prin dispoziţia 

numărul 153/14.08.2020, 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. 

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 
77/24.06.2020 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 
2020, domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu a fost desemnat președinte de ședință pentru 
lunile menționate mai sus când va conduce lucrările ședințelor. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei 
Pojorâta din data de 21.08.2020 au fost prezenţi domnul Ioan Bogdan Codreanu – primarul comunei, 
domnul Mihai Cristian Cârloanță - șeful Biroului financiar contabil și  doamna Elena Smaranda Lehaci – 
secretarul comunei Pojorâta. 

Domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu – preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
Ioan – Bogdan Codreanu – primarul comunei, pentru a supune atenţiei Consiliului Local al comunei 
Pojorâta, proiectul ordinii de zi. 

Domnul Ioan - Bogdan Codreanu – primarul comunei prezintă proiectul ordinii de zi, după cum 
urmează: 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. 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; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a 
secţiunii de dezvoltare pe trimestrul II 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 actualizați după 
încheierea contractelor de achiziție si de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru 



 2 

obiectivul de investiţie „Modernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Pojorâta, judeţul 
Suceava”. 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 pentru obiectivul de 

investiţie „Extindere rețea de apă în zona Putna, în comuna Pojorâta, judeţul Suceava”. 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 „Realizare apărări de mal în zona drumului comunal Izvor – Dealul Raia - Artimon , în 
comuna Pojorâta, judeţul Suceava”. 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 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. 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; 
7. 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. Inițiator  -  
primarul comunei. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul 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 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 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. 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. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Se trece la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Inițiator  -  primarul 
comunei. 
 Domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4477/17.08.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 4476/17.08.2020, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.4478/17.08.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, precum și de prevederile Codului administrativ, de avizul comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, 
protecția mediului, agricultură, prestări servicii, urbanism și comerț, înregistrat la nr.4582/20.08.2020 - 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
 Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
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. 

 Se trece la următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume proiect de hotărâre 
privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pe 
trimestrul II 2020. Inițiator – primarul comunei. 
 Domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4480/17.08.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 4479/17.08.2020, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.4481/17.08.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, precum și de prevederile Codului administrativ, de avizul comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, 
protecția mediului, agricultură, prestări servicii, urbanism și comerț, înregistrat la nr. 4583/20.08.2020, 
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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 execuţiei 
bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pe trimestrul II 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 de pe ordinea de zi şi anume 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”. 
 Domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4483/17.08.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 4482/17.08.2020, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.4484/17.08.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, protecția mediului, agricultură, prestări servicii, urbanism și comerț, înregistrat la 
nr.4584/20.08.2020 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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”. 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 de pe ordinea de zi şi anume proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Extindere rețea de 
apă în zona Putna, în comuna Pojorâta, judeţul Suceava”. 
 Domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4486/17.08.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 4485/17.08.2020, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.4487/17.08.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, protecția mediului, agricultură, prestări servicii, urbanism și comerț, înregistrat la 
nr.4585/20.08.2020 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume 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”. 
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 Domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4492/17.08.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 4491/17.08.2020, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.4493/17.08.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, protecția mediului, agricultură, prestări servicii, urbanism și comerț, înregistrat la 
nr.4587/20.08.2020 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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”. 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 de pe ordinea de zi şi anume 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. 
 Domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4489/17.08.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 4488/17.08.2020, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.4490/17.08.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, protecția mediului, agricultură, prestări servicii, urbanism și comerț, înregistrat la 
nr.4587/20.08.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor înregistrat la nr. 4590/20.08.2020 - 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume 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. 
 Domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4498/17.08.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 4497/17.08.2020, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.4499/17.08.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, protecția mediului, agricultură, prestări servicii, urbanism și comerț, înregistrat la 
nr.4591/20.08.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor înregistrat la nr. 4592/20.08.2020 - 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind demararea procedurii în 
vederea achiziționării cantității de 460 metri liniari de țeavă PE 100D de 63 mm necesari extinderii 
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aducțiunii cu apă în zona Handal Fundu Moldovei - Runc  în comuna Pojorâta, județul Suceava, în 
limita sumei de 5.000 lei. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume 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. 
 Domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4495/17.08.2020, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 4494/17.08.2020, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.4496/17.08.2020. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, protecția mediului, agricultură, prestări servicii, urbanism și comerț, înregistrat la 
nr.4593/20.08.2020, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor înregistrat la nr. 4594/20.08.2020 - 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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 . 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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. 
 Domnul consilier local Cristian Mihai Străjeriu - 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  11 35. 
   
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR GENERAL, 
                 Cristian Mihai Străjeriu                                                   Elena Smaranda LEHACI  


