
     
Nr. 1974/14.04.2021 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi,14.04.2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava 

 
 Şedinţa începe la orele 11 00. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 14.04.2021, convocată prin dispoziţia numărul 
72/07.04.2021 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 14.04.2021 au fost prezenţi domnul Ioan Bogdan Codreanu – primarul comunei, 
domnul Cârloanță Mihai Cristian - șeful Biroului Financiar contabil și doamna Elena Smaranda Lehaci 
– secretarul general al comunei . 

Domnul consilier local Alexandru Raia – decanul de vârstă 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 09.02.2021. 
Inițiator – secretarul general al comunei. 

2. 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; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, 
precum și estimările pentru anii 2022-2024, 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; 

4. 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; 
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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 și comisia pentru administraţie 
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local 
al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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;   
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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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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; 
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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; 

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 
09.02.2021 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  

Domnul consilier local Alexandru Raia – decanul de vârstă 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 
09.02.2021.  
         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 
desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorâta pentru lunile aprilie, mai, iunie 
2021, înregistrat la nr. 1497/23.03.2021. Inițiator  -  primarul comunei. 
 Domnul consilier local Alexandru Raia – decanul de vârstă dă cuvântul domnului primar pentru a 
prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1498/23.03.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr. 1497/23.03.2021, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.1498/23.03.2021. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de avizul comisiei pentru administratie publica locala, juridica si 
de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, înregistrat la nr. 
1891/13.04.2021 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pentru desemnarea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local Pojorâta pentru lunile aprilie, mai, iunie 2021, înregistrat la nr. 
1497/23.03.2021. Inițiator  -  primarul comunei. 

    Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
 Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Președinte de ședință pentru lunile menționate mai sus a fost desemnat domnul Vladimir Cîrloanță 
care este și viceprimarul comunei. 

Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-
2024, înregistrat la nr. 1717/05.04.2021. 

Domnul consilier local Vladimir Cîrloanță  - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1718/05.04.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr. 1717/05.04.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, înregistrat 
la nr.1719/05.04.2021. 
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 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/201, de 
prevederile legii 15/2021, de prevederile Legii 273/2006, de avizul comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comune i,  
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
1892/13.04.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2021, precum și estimările pentru anii 2022-2024, înregistrat la nr. 
1717/05.04.2021. 

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 

atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Pojorâta a unor imobile, înregistrat la nr. 
1486/30.032021. 

Domnul consilier local Vladimir Cîrloanță - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1487/30.03.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.1486/30.03.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1488/30.03.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/201, a, 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. 1893/13.04.2021, precum și de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, 
înregistrat la nr. 1894/13.04.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la 
domeniul privat al comunei Pojorâta a unor imobile, înregistrat la nr. 1486/30.032021. 

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 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. 
     Domnul consilier local Vladimir Cîrloanță - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 1724/05.04.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.1723/05.04.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1725/05.04.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, de 
prevederile Legii nr. 98/2006, 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. 1895/13.04.2021, precum și de 
avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii 
publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 1896/13.04.2021,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 obiectelor de joacă pentru amenajarea locului de joacă situat în incinta școlii 
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primare Pojorâta, în limita sumei de 30.000 lei, înregistrat la nr. 1723/05.04.2021. 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 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. 

 Domnul consilier local Vladimir Cîrloanță - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1805/07.04.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.1804/07.04.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1806/07.04.2021. 
 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. 
1897/13.04.2021, 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 investiția ,, Modernizare Drum comunal – Poiană și reabilitare parcări 
în comuna Pojorâta, județul Suceava”, înregistrat la nr. 1804/07.04.2021. 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 

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. 
         Domnul consilier local Vladimir Cîrloanță - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1796/07.04.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1795/07.04.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.1797/07.04.2021. 
 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. 1898/13.04.2021, precum și de avizul 
comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a 
drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 1899/13.04.2021, 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 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 
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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. 

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 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. 
 Domnul consilier local Vladimir Cîrloanță - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1490/23.03.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.1489/23.03.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1491/23.03.2021 
 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 la nr. 
1900/13.04.2021, 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 şi a statului de funcţii  ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pojorâta 
înregistrat la nr.1489/23.03.2021 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 execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pe trimestrul IV 2020 
înregistrat la nr.1493/23.03.2021 . Inițiator – primarul comunei. 
 Domnul consilier local Vladimir Cîrloanță - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1494/23.03.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.1493/23.03.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 1495/23.03.2021 
 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 la nr. 
1901/13.04.2021, 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 execuției bugetelor 
secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pe trimestrul IV 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 

demararea procedurii în vederea achiziționării și transportării materialului lemnos 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. Inițiator – viceprimarul comunei. 
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         Domnul consilier local Vladimir Cîrloanță – președintele de ședință și inițiatorul proiectului 
prezintă referatul înregistrat la nr.1554/26.03.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.1553/26.03.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.1555/26.03.2021. 
           Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de prevederile OUG 57/2019, de prevederile legii 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. 1902/13.04.2021, precum și de avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de 
disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 1903/13.04.2021, 
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 și transportării materialului lemnos 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. 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 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. 
Inițiator – primarul comunei. 

         Domnul consilier local Vladimir Cîrloanță - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.1802/07.04.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.1801/07.04.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.1803/07.04.2021. 
  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. 1904/13.04.2021, de avizul comisiei 
pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, înregistrat la nr. 1905/13.03.2021, 
precum și de avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea 
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 1906/13.04.2021, preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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 . 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 și montării unui număr de 100 de bucăți de corpuri de 
iluminat stradal cu led 2x4 led / 900 MA(47W), prin achiziție directă, limita sumei de 84.000 lei. Inițiator 
– viceprimarul comunei. 



 9 

         Domnul consilier local Vladimir Cîrloanță – președintele de ședință și inițiatorul proiectului 
prezintă referatul înregistrat la nr.1799/07.04.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la 
nr.1798/07.04.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.1800/07.04.2021. 
           Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Codului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, de prevederile OUG 57/2019, de prevederile legii 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. 1907/13.04.2021, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, înregistrat la nr. 1908/13.03.2021 precum și de avizul comisiei pentru administrație publică 
locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înreg istrat la 
nr. 1909/13.04.2021, 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 și montării unui număr de 100 de bucăți de corpuri de iluminat stradal cu led 2x4 led / 900 
MA(47W), prin achiziție directă, limita sumei de 84.000 lei. Inițiator – viceprimarul 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. 
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 Vladimir Cîrloanță - 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, 
                        Vladimir CÎRLOANȚĂ                                         Elena Smaranda LEHACI  


