
     
Nr. 687/03.02.2021 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi,03.02.2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava 

 
 Şedinţa începe la orele 11 00. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 03.02.2021, convocată prin dispoziţia numărul 
23/27.01.2021 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 ordinară a Consiliului Local al comunei 
Pojorâta din data de 03.02.2021 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 extraordinare din data de 
18.01.2021. Inițiator – secretarul general al comunei. 

2.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. 34668 situat în intravilanul comunei 
Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34668 , 
înregistrat la nr. 417/22.01.2021. 
      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; 

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață 
de 1.115 mp, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34515 situat în intravilanul comunei 
Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34515, 
înregistrat la nr. 421/22.01.2021. 

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; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local al comunei 
Pojorâta nr. 24/07.02.2020 privind scoaterea la vânzare, cu destinaţia către populaţie, a următoarei 
cantităţi de masă lemnoasă: 57 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare 5395 U.P 
I/POJ, u.a. 170A, 170 A1 și  289 mc –volum brut conform actului de punere în valoare 5396, U.P. 
I/POJ, u.a. 207 A produse accidentale II, înregistrat la nr. 424/22.01.2021 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Aurel Prundean – 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 din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul 
public al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 4612/21.08.2020 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cârloanță Mihai – Cristian - șeful Biroului 

financiar contabil ; 
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 aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a 
Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, 
precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 
Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, 
Președintele Asociației,în numele și pe seama comunei Pojorâta, Actele adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, înregistrat la nr. 490/26.01.2021 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cârloanță Mihai – Cristian - șeful Biroului 

financiar contabil ; 
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; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei 
Pojorâta, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă ș i Canalizare 
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Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiționale de actualizare, modificare și completare a 
Actului Constitutiv și a Statului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și 
împuternicirea Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze , prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT Pojorâta, județul 
Suceava, Actual Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava , înregistrat 
la nr. 511/27.01.2021;   

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cârloanță Mihai – Cristian - șeful Biroului 

financiar contabil ; 
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; 

8. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
9. Având în vedere faptul că domnul Bârgoan Ioan – angajat al primăriei Pojorâta cu ½ normă 
șofer și-a prezentat demisia în data de 26.01.2021 se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu 
local privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pojorâta, prin declararea acestui post vacant ( ½ normă), fapt pentru care 
ordinea de zi se completează cu proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului 
de funcții ale aparatului de specialitate a Primarului comunei Pojorâta, inițiator  -  primarul comunei, 
referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, raportul de specialitate întocmit de secretarul 
general al comunei și avizul comisiei 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; 
 Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu completările ulterioare şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
            Consilierii locali iau la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal din şedinţa extraordinară 
din 18.01.2021 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 
18.01.2021.  
        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 vânzarea, prin licitație publică a unui teren pășune în suprafață de 500 mp, identic din punct 
de vedere cadastral cu nr. 34668 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului 
privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34668, înregistrat la nr. 417/22.01.2021. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 418/22.01.2021, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 417/22.01.2021, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.419/22.01.2021. 

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, 
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protecția mediului și turism,înregistrat la nr. 526/27.01.2021 precum și de avizul comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 
cetatenilor, înregistrat la nr. 527/27.01.2021 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nemaifiind 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. 34668 situat 
în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea 
Funciară 34668, înregistrat la nr. 417/22.01.2021. Inițiator  -  primarul comunei. 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 fânețe în suprafață de 1.115 mp, identic din punct de 
vedere cadastral cu nr. 34515 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al 
comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34515, înregistrat la nr. 421/22.01.2021. 

Domnul consilier local Vasile Zlevoacă  - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.422/22.01.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 
421/22.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.423/22.01.2021. 
 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. 528/27.01.2021, precum și de avizul comisiei pentru administratie 
publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
înregistrat la nr. 529/27.01.2021, 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 fânețe în suprafață de 1.115 mp, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34515 situat 
în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea 
Funciară 34515, înregistrat la nr. 421/22.01.2021. 

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 

modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local al comunei Pojorâta nr. 24/07.02.2020 privind 
scoaterea la vânzare, cu destinaţia către populaţie, a următoarei cantităţi de masă lemnoasă: 57 mc 
- volum brut, conform actului de punere în valoare 5395 U.P I/POJ, u.a. 170A, 170 A1 și  289 mc –
volum brut conform actului de punere în valoare 5396, U.P. I/POJ, u.a. 207 A produse accidentale II, 
înregistrat la nr. 424/22.01.2021. Inițiator  -  primarul comunei. 

Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.425/22.01.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.424/22.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 426/22.01.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/201, a 
Legii nr. 46/2008, 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. 530/27.01.2021, preşedintele de şedinţă 
solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea 
Consiliului local al comunei Pojorâta nr. 24/07.02.2020 privind scoaterea la vânzare, cu destinaţia 
către populaţie, a următoarei cantităţi de masă lemnoasă: 57 mc - volum brut, conform actului de 
punere în valoare 5395 U.P I/POJ, u.a. 170A, 170 A1 și  289 mc –volum brut conform actului de 
punere în valoare 5396, U.P. I/POJ, u.a. 207 A produse accidentale II, înregistrat la nr. 
424/22.01.2021. 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 atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava, înregistrat la nr. 4612/21.08.2020 . 
  Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4613/21.08.2020, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.4612/21.08.2020 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 HGR 1357/2001, 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. 532/27.01.2021, preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
           Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor 
care fac parte din domeniul public al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 
4612/21.08.2020. 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 Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să 
voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și 
împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 
Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, 
Președintele Asociației,în numele și pe seama comunei Pojorâta, Actele adiționale de modificare 
și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, înregistrat la nr. 490/26.01.2021. Inițiator – primarul 
comunei. 

 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.491/26.01.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.490/26.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 492/26.01.2021. 
 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. 
534/27.01.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale 
de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
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Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea 
Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în 
Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației,în numele și 
pe seama comunei Pojorâta, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava , 

înregistrat la nr. 490/26.01.2021. 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 

acordarea mandatului special reprezentantului comunei Pojorâta, județul Suceava, în Adunarea 
Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea 
Actelor Adiționale de actualizare, modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statului Asociației 
Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și împuternicirea Asociației Județene pentru Apă și 
Canalizare Suceava să semneze , prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și 
pe seama UAT Pojorâta, județul Suceava, Actual Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la 
Statutul AJAC Suceava, înregistrat la nr. 511/27.01.2021. Inițiator – primarul comunei. 
 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.512/27.01.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.511/27.01.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.513/27.01.2021. 
 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. 
535/27.01.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special 
reprezentantului comunei Pojorâta, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene 
pentru Apă și Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiționale de actualizare, 
modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statului Asociației Județene pentru Apă și 
Canalizare Suceava și împuternicirea Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să 
semneze , prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT 
Pojorâta, județul Suceava, Actual Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC 
Suceava, înregistrat la nr. 511/27.01.2021. 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 

modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate a Primarului comunei 
Pojorâta , înregistrat la nr. 601/01.02.2021. Inițiator – primarul comunei. 
 Domnul consilier local Vasile Zlevoacă - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.602/01.02.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.601/01.02.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 603/01.02.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, 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 
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la nr. 604/01.02.2021, 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 aprobarea modificării 
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate a Primarului comunei Pojorâta , 
înregistrat la nr. 601/01.02.2021. 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 privind starea socială, precum și raportul privind 
starea economică a comunei Pojorâta. 

Referitor la solicitarea domnului Grigorean Dumitru, înregistrată la nr. 409/22.01 .2021 privind 
cumpărarea unei suprafețe de 6062 mp teren situat în zona Peciște – Coloană, Consiliul Local va da 
curs solicitării, în sensul că se vor demara procedurile legale în acest sens. 

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  


