
     
Nr. 331/18.01.2021 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi,18.01.2021 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava 

 
 Şedinţa începe la orele 11 00. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei extraordinară din data de 18.01.2021, convocată prin 
dispoziţia numărul 16/13.01.2021 emisă de domnul primar al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
se face de către domnul consilier local Alexandru Raia, 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. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Pojorâta din data de 18.01.2021 au fost prezenţi domnul Ioan Bogdan Codreanu – 
primarul comunei, domnul Cârloanță Mihai Cristian - șeful Biroului Financiar contabil și domnul 
Elena Smaranda Lehaci – secretarul general al comunei . 

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr.  133/ 
15.12.2020 privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 
2021, domnul consilier Vasile Zlevoacă a fost desemnat președinte de ședință pentru lunile 
menționate mai sus când va conduce lucrările ședințelor. 

Domnul consilier local Vasile Zlevoacă – preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Ioan – 
Bogdan Codreanu – primarul comunei, pentru a supune atenţiei Consiliului Local al comunei 
Pojorâta, proiectul ordinii de zi, după cum urmează: 

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de îndată din data de 
22.12.2020. Inițiator – secretarul general al comunei. 

2.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; 

3. 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, 
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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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 
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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 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. 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; 
9. 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. 

10. 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. 

11. 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 
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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. 

12. 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. 

13.Întrebări, interpelări, petiții și informări. 

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
            Consilierii locali iau la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal din şedinţa de îndată 
din 22.12.2020 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  

Domnul consilier local Vasile Zlevoacă – preşedintele de şedinţă, întreabă Consiliul 
Local dacă sunt discuţii pe marginea procesului verbal. 
 Nefiind discuţii, modificări sau completări de făcut se supune la vot procesul verbal din 
data de 22.12.2020.  
 Cine este pentru? 

Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 

Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
 Se trece la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume 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. 
 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 188/13.01.2021, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 187/13.01.2021, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.189/13.01.2021. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat , agricultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului și turism,înregistrat la nr. 227/14.01.2021 - preşedintele 
de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru anul de producție 2021, pe specii, grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente 
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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. 
Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă?  
 Cine se abţine? 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Vasile Zlevoacă  - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.191/13.01.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 190/13.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.192/13.01.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 228/14.01.2021, de avizul comisiei pentru 
invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, 
protectie copii, înregistrat la nr.229/14.01.2021, precum și de avizul comisiei pentru administratie 
publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
înregistrat la nr. 230/14.01.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.194/13.01.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.193/13.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 195/13.01.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, a Legii nr. 98/2016, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 233/14.01.2021, precum și de 
avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si 
linistii publice, a drepturilor cetatenilor, înregistrat la nr. 234/14.01.2021, preşedintele de şedinţă 
solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. Inițiator  -  primarul comunei. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
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Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 
  Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 197/13.01.2021, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.196/13.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 198/13.01.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, de prevederile Legii 416/2001, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
235/14.01.2021, de avizul comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie 
sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii, înregistrat la nr.236/14.01.2021, precum și 
de avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apărarea ordinii si 
linistii publice, a drepturilor cetatenilor, înregistrat la nr. 237/14.01.2021 preşedintele de şedinţă 
solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
           Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 
Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 
 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.200/13.01.2021, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.199/13.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 201/13.01.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de prevederile codului administrativ, de avizul comisiei pentru programe 
de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism, turism, înregistrat la nr. 
239/14.01.2021, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 240/14.01.2021, 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2021, înregistrat la nr. 199/13.01.2021. 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 al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre 

privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren pășune în suprafață de 403 mp, identic din punct 
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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. 
 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.203/13.01.2021, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.202/13.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.204/13.01.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de prevederile OUG 57/2019, de avizul comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism, turism, înregistrat la nr. 
241/14.01.2021, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 242/14.01.2021 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 
Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 202/13.01.2021. Inițiator – 
primarul comunei. 
 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.203/13.01.2021, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.202/13.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 204/13.01.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, precum și de 
prevederile OUG nr. 57/2019, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico – 
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism, turism, înregistrat la nr. 243/14.01.2021, 
precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea 
ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 244/14.01.2021 preşedintele de şedinţă 
solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate, preşedintele de şedinţă solicită 
alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

 Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 202/13.01.2021. 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 al ordinii de zi şi anume 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 

. 
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 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.209/13.01.2021, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.208/13.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 246/14.01.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, precum și de prevederile Legii 287/2009, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism, turism, 
înregistrat la nr. 247/14.01.2021, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă 
și protecție socială, activități social culturale, culte și protecție copii, înregistrat la nr. 
248/14.01.2021, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 249/14.01.2021, 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

 Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind 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. 
Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 

            Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
viceprimar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.251/14.01.2021, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.250/14.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 252/14.01.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, precum și de prevederile din Legea 98/2016, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism, turism, 
înregistrat la nr. 253/14.01.2021, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă 
și protecție socială, activități social culturale, culte și protecție copii, înregistrat la nr. 
254/14.01.2021, precum și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 255/14.01.2021  
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 

            Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă  - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.258/14.01.2021, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.257/14.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 259/14.01.2021. 
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 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 98/2016 de avizul comisiei programe de dezvoltare 
economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism, turism, înregistrat la nr. 
260/14.01.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 

            Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. Inițiator – primarul 
comunei. 
 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.262/14.01.2021, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.261/14.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 263/14.01.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de prevederile legii 287/2009, cu modificările și completările ulterioare, de 
avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, 
urbanism, turism, înregistrată la nr. 264/14.01.2021 , de avizul comisiei pentru învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social culturale, culte și protecție copii, 
înregistrat la nr. 265/14.01.2021 și de avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică și 
de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 266/14.01.2021 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. Inițiator – primarul comunei. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 

            Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi si anume : întrebări, interpelări, petiții și informări. 
Au fost prezentate de domnul primar Raportul anual privind starea de mediu și raportul de 

activitate al domnului viceprimar pentru anul 2020. 
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 Vasile Zlevoacă - 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  12 55. 
   
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL, 
                        Vasile Zlevoacă                                         Elena Smaranda LEHACI  


