
Anexă la dispoziția nr.89/07.05.2021 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 13.05.2021 
 

 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 
2021, înregistrat la nr. 2231/27.04.2021. 

      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; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

special pentru anul 2022,  înregistrat la nr. 2383/07.05.2021. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna Ursachi Nicoleta – 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; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de 
studiu și de ajutor social pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Pojorâta, precum și a 
regulamentului de acordare a acestora, înregistrat la nr. 2393/07.05.2021; 

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, 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; 

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Pojorâta , 
județul Suceava a unor imobile, înregistrat la nr. 2386/07.05.2021. 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; 
5. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
 

                                                               PRIMAR,  
Ioan – Bogdan CODREANU 

 


