
Anexă la dispoziția nr.75/16.04.2021 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

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

 
1. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin încredințare directă a unui teren pășune în suprafață de 2.789 

mp, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34970, 34971, 34972 și 34973 înscris în Cărțile Funciare 
nr. 34970, 34971, 34972 și 34973, a unui teren pășune în suprafață de 240 mp identic cu nr. cadastrale 
31398, 31399, 31400 și 31395 ( întabulare cu drept de servitute)  înscris în Cărțile Funciare nr. 31398, 
31399, 31400 și 31395 și a unui teren în suprafață de 896 mp identic din punct de vedere cadastral cu 
nr. 31396, 31397 și 31401 ( întabulare drept de superficie)  înscris în Cărțile Funciare nr. 31396, 31397 
și 31401 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, 
înregistrat la 1988/ 16.04.2021 
 Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru – consilier în cadrul Biroului financiar 
contabil; 
Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor și comisia pentru administraţia publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor  din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, mater iale și financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2021, înregistrat la nr. 2006/16.04.2021. 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Viorel Bîrgăoan - șef SVSU   ; 
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 administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico - 
economici  la obiectivul de investiție ,, Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în Școala Primară Pojorâta, din comuna Pojorâta, județul Suceava” 

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

 
 



 
 
 
  

4. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 20.000 lei pentru 
finanțarea cultelor religioase de la nivelul comunei Pojorâta, judeţul Suceava pentru anul 2021 , 
înregistrat la nr. 2012/16.04.2021; 

Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cristian Cârloanţă - şeful Biroului Financiar contabil, 
impozite şi taxe, achiziţii publice, cultură şi 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 învățământ, sănătate și familie , muncă și 
protecție socială, activități social culturale, culte, protecție copii, din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului pentru elaborarea 

amenajamentului silvic pentru terenul cu vegetație forestieră proprietatea comunei Pojorâta, în limita sumei 

de 80.000 lei, înregistrat la nr. 2015/16.04.2021. 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 ,, Reparații 
trotuare în comuna Pojorâta, județul Suceava”, înregistrat la nr.2018/16.04.2021. 

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  

Registrului Electronic Național de Nomenclatură Stradală, în limita sumei de 50.000 lei , înregistrat la 
nr.2021/16.04.2021;   

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 din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață 
de 598 mp, identic din punct de vedere cadastral cu nr. 35006 situat în intravilanul  comunei Pojorâta, 
ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 35006 , înregistrat la 
nr.2029/16.04.2021;   
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 și comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare din 
lunile februarie și martie 2021 personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au resedința in alta 
localitate decat cea in care profeseaza, înregistrat la nr. 2025/16.04.2021; 

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

10.Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
 

                                                               PRIMAR,  
Ioan – Bogdan CODREANU 

 


