
Anexă la dispoziția nr.72/07.04.2021 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 14.04.2021 
 

 
1.Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorâta pentru 
lunile aprilie, mai, iunie 2021, înregistrat la nr. 1497/23.03.2021. 

      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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

2. Proiect de hotărâre privindaprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, înregistrat la nr. 
1717/05.04.2021. 

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 atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Pojorâta, județul Suceava 
a unor bunuri imobile, înregistrat la nr. 1486/30.03.2021 

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 și comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării obiectelor de joacă pentru 
amenajarea locului de joacă situat în incinta școlii primare Pojorâta, în limita sumei de 30.000 lei , 
înregistrat la nr. 1723/05.04.2021. 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 investiția ,, Modernizare 
Drum comunal – Poiană și reabilitare parcări în comuna Pojorâta, județul Suceava”, înregistrat la nr. 
1804/07.04.2021 



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 serviciului pentru întocmirea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  inclusiv studii topo, geo, expertiză, studiu hidrologic, studiu 
de trafic, expertiză tehnică pod existent, expertiză drum comunal și documentația pentru obținere avize, 
acorduri și autorizații ( inclusiv de la Apele Române) pentru reabilitarea Drumului Comunal DC 90 A Valea 
Pojorâtei din comuna Pojorâta, județul Suceava, în limita sumei de 70.000 lei , înregistrat la 
nr.1795/07.04.2021;   

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 administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii  ale aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Pojorâta înregistrat la nr.1489/23.03.2021;   

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 din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de 
dezvoltare pe trimestrul IV 2020, înregistrat la nr. 1493/23.03.2021; 

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; 

9. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și transportării materialului 
lemons necesar pentru perioada sezonului rece 2021 – 2022 în vederea asigurării încălzirii următoarelor 
instituții: Grădinița cu Program Normal nr.1 Pojorâta, Primăria comunei Pojorâta, clădirea de la stadionul 
comunei Pojorâta şi Centrul Cultural Pietrele Doamnei Pojorâta, în limita sumei de 20.000 lei , înregistrat la 
nr. 1553/26.03.2021; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Prundean Aurel – consilier în cadrul Primăriei 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 și comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava; 



10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 
4/02.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Pojorîta, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 1801/07.04.2021 

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 învățământ, sănătate și familie, muncă și 
protecție socială, activități social culturale, culte, protecție copii și comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice  din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unui număr de 100 
de bucăți de corpuri de iluminat stradal cu led 2x4 led /900MA ( 47 W), prin achiziție directă, în limita sumei 
de 84.000 lei, înregistrat la nr. 1798/07.04.2021; 

Referatul de aprobare întocmit de viceprimarul 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, comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și 
protecție socială, activități social culturale, culte, protecție copii și comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice  din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

12. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
 

                                                               PRIMAR,  
Ioan – Bogdan CODREANU 

 


