
Anexă la dispoziția nr.223/08.12.2020 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 15.12.2020 
 

1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa Consiliului Local al comunei 
Pojorâta din data de 27.11.2020. 
Iniţiator – secretarul comunei . 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, înregistrat la 
nr.6538/08.12.2020. 

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 septembrie și octombrie 2020 personalului didactic al Scolii 
Gimnaziale Pojorâta care au resedinta in alta localitate decat cea in care profeseaza, 
înregistrat la nr. 6541/18.12.2020. 
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, comisia pentru invatamant, sanatate si familie, 
munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii, 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; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

2346/30.08.2001 încheiat între Primăria Comunei Pojorâta și SC Compania Construcții 
Feroviare S.A Pojorâta, înregistrat la nr.6544/08.12.2020. 
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; 
5. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării unui număr de 100 

de bucăți de coșuri stradale, în limita sumei de 18.000 lei, înregistrat la nr. 6547/08.12.2020. 
Inițiator  -  primarul comunei. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei 

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; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei 

de 6.000 lei în vederea achiziționării pachetelor pentru copii cu prilejul Nașterii Domnului 
nostru Iisus Hristos, înregistrat la nr. 6550/08.12.2020. 
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, fond funciar și 
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 raportul 
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 aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

de pe teritoriul comunei Pojorâta, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2021-2022, înregistrat 
la nr. 6553/08.12.2020 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei; 

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 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 modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului local al comunei 

Pojorâta nr. 104/12.10.2020 pentru aprobarea scoaterii la licitație publică a 
următoarelor cantități de masă lemnoasă: 152 mc - volum brut produse accidentale I, 



conform actului de punere în valoare 5444 U.P. I/POJ, u.a. 158-162, 396 mc – volum brut 
produse accidentale I, conform actului de punere în valoare 5445 U.P.I/ POJ, u.a. 162 - 164, 
164 mc – volum brut produse accidentale I, conform actului de punere în valoare 5446 
U.P.I/POJ, u.a 164 - 166,  67 mc - volum brut produse accidentale I, conform actului de 
punere în valoare 5447 U.P.I/POJ, u.a 166 – 176 , un volum total de 779 mc care vor face 
parte din grupajul nr. I, precum și următoarele cantități de masă lemnoasă: 412 mc - volum 
brut produse accidentale I, conform actului de punere în valoare 5437 U.P. I/POJ, u.a. 136 
- 144, 52 mc – volum brut produse accidentale I, conform actului de punere în valoare 
5438 U.P.I/ POJ, u.a. 137 - 140 , 177 mc – volum brut produse accidentale I, conform 
actului de punere în valoare 5439 U.P.I/POJ, u.a 142 - 207,  86 mc - volum brut produse 
accidentale II, conform actului de punere în valoare 5440 U.P.I/POJ, u.a 207, un volum total 
de 731 mc care vor face parte din grupajul II, înregistrat la nr. 6556/08.12.2020 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Prundean Aurel – consilier în cadrul Primăriei 
comunei Pojorâta; 

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; 
9.Proiect  de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de 
întreținere și reparații parc auto proprietatea comunei Pojorâta, prin achiziție directă, în limita 
sumei de 15.000 lei, înregistrat la nr. 6559/08.12.2020 

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 demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de 
întreținere și recondiționare a iluminatului public, prin achiziție directă, în limita sumei de 59.000 
lei, înregistrat la nr. 6562/08.12.2020 

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; 



11.Proiect  de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de 
întreținere a drumurilor comunale, prin achiziție directă, în limita sumei de 131.000 lei, 
înregistrat la nr. 6565/08.12.2020 

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. 

12.Proiect  de hotărâre privind  demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de 
întreținere a spațiilor verzi de pe raza comunei Pojorâta, în limita sumei de 26.000 lei, 
înregistrat la nr. 6568/08.12.2020 
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; 
13.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de 
mentenanță la aparatura hardware și software din cadrul primăriei comunei Pojorâta și a 
centrului de informare si promovare turistică Pojorâta, prin achiziție directă, în limita sumei de 
7.200 lei, înregistrat la nr.6571/08.12.2020; 

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; 

14.Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, 
februarie și martie 2021 înregistrat la nr. 6574/08.12.2020; 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei; 



Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 
15.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta 
nr. 4 din 02.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pojorîta, judeţul Suceava, 
înregistrat la 6654/11.12.2020; 

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; 

16.Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
 

 
PRIMAR, 

Ioan – Bogdan CODREANU 
 


