
Anexă la dispoziția nr.16/13.01.2021 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 18.01.2021 
 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2021, pe specii, grupe 
de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață 
pentru masa lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a unității administrativ 
teritoriale Pojorâta, înregistrat la nr. 187/13.01.2021. 
      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; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap gradul 
I, cu însoţitor, pentru anul 2021, înregistrat la nr. 190/13.01.2021. 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna Burduhos Georgeta – consilier superior în cadrul 
Compartimentului Asistență și Protecție Socială ; 
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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul 
Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului pentru actualizarea 
Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism, în limita sumei de 135.000 lei, înregistrat 
la nr. 193/13.01.2021 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru – consilier superior 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, comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru anul 2021 pentru beneficiarii Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și pentru persoanele care 
vor efectua ore de muncă neremunerată în folosul comunității, înregistrat la nr. 196/13.01.2021 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 



Raportul de specialitate întocmit de doamna Burduhos Georgeta – consilier superior în cadrul 
Compartimentului Asistență și Protecție Socială ; 
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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul 
Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2021, 
înregistrat la nr. 199/13.01.2021 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Viorel Bîrgăoan – șef Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență ; 
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 administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren pășune în suprafață de 403 
mp, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34845 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține 
domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34845, înregistrat la nr. 
202/13.01.2021;   
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru – consilier superior 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, comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren pășune în suprafață de 500 
mp, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34847 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține 
domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34847, înregistrat la nr. 
205/13.01.2021;   
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru – consilier superior 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, comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 7766/18.10.2016 încheiat între 
Primăria Comunei Pojorâta și SC DORNAFARM SA, înregistrat la nr. 208/13.04.2021 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  - consilier în cadrul biroului financiar 

contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, 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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice și strategia anuală de achiziții 
publice  aferentă comunei Pojorâta, pentru anul 2021, înregistrat la nr. 250/14.01.2021; 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  - consilier în cadrul biroului financiar 

contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, 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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Pojorâta, judeţul Suceava”, înregistrat la nr. 
257/14.01.2021 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  - consilier în cadrul biroului financiar 

contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, 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. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 1491/25.02.2016 încheiat 
între Primăria Comunei Pojorâta și Cabinet Medical Individual Dr. Sucălescu Anca Miruna, înregistrat la nr. 
261/14.01.2021; 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  - consilier în cadrul biroului financiar 

contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, 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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava. 

12. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
 

                                                               PRIMAR,  
Ioan – Bogdan CODREANU 

 


