
Anexă la dispoziția nr.180/01.10.2020 
 

- Proiect –  
 

ORDINEA DE ZI 
pentru ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 05.10.2020 

 
 
1.Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și 
decembrie 2020, înregistrat la nr. 5281/30.09.2020. 
      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 administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, înregistrat la 
nr.5275/30.09.2020. 
      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 acordarea unui sprijin financiar : cetățenilor care au fost afectați de inundațiile 
din anul 2020 și doamnei Vicol Doina din comuna Pojorâta, județul Suceava, înregistrat la nr. 
5278/30.09.2020 
 Inițiator  -  primarul comunei. 

 Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
 Raportul de specialitate întocmit de domnul Bîrgăoan Viorel - șef SVSU; 
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 scoaterea la vânzare, cu destinaţia către populaţie, a următoarei cantităţi de 
masă lemnoasă: 31 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare nr. 9969, produse accidentale I – 
pășunea Putnișoara, 21 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare nr. 9970, produse accidentale 
I – pășunea Mestecăniș, înregistrat la nr. 5320/01.10.2020. 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Prundean Aurel – consilier în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 



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. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 

  
 

PRIMAR,  
Ioan – Bogdan CODREANU 

 


