
Anexă la dispoziția nr.102/14.06.2021 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 23.06.2021 
 

 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, 
înregistrat la nr. 2990/08.06.2021. 

      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 atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Pojorâta, județul  Suceava 
a unui imobil,  înregistrat la nr.2987/08.06.2021. 
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;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare din 
luna mai 2021 personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au resedința in alta localitate decat 
cea in care profesează, înregistrat la nr. 3040/10.04.2021; 
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, 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 scoaterea la vânzare, cu destinaţia către populaţie, a următoarei cantităţi 
de masă lemnoasă: 185,78 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare nr. 2100029102410, 
partida 5462, produse accidentale I, u.a 134-138 – Pojorâta Tinișu, 450,53 mc - volum brut, conform 
actului de punere în valoare nr. 2100029102420, partida 5463, produse accidentale I – u.a. 139-145 
– Pojorâta Tinișu, 36,49 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare nr. 2100029102560, 
partida 5465, produse accidentale I – u.a. 13 D, 14 A – Pojorâta Piciorul Stânii, 50,14 mc - volum brut, 
conform actului de punere în valoare nr. 2100029102460, partida 5467, produse accidentale I – u.a. 
91 A, 93 A – Pojorâta Piciorul Stânii, 50,47 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare nr. 



2100029102580, partida 5468, produse accidentale I – u.a. 102 A, 206 A – Pojorâta Piciorul Stânii și 
72,18 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare nr. 2100029102810, partida 5470, 
produse accidentale I – u.a. 163-167 – Pojorâta Mestecăniș, înregistrat la nr. 3043/10.06.2021. Inițiator  
-  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Aurel Prundean – consilier în cadrul Primăriei comunei 
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 vânzarea, prin licitație publică a unui teren pășune în suprafață de 3030 
mp,  identic din punct de vedere cadastral cu nr. 30585 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce 
aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 30585, înregistrat la nr. 
3107/14.06.2021 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna 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; 

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren în suprafață de 454 mp,  din 
care 248 mp teren curți construcții și 206 mp teren fânețe, identic din punct de vedere cadastral cu 
nr. 35048 situat în intravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, 
înscris în Cartea Funciară 35048 înregistrat la nr. 3104/14.06.2021 
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; 

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Pojorâta, județul  
Suceava a unui imobil,  înregistrat la nr. 3073/11.06.2021. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna 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 încheierea contractului standard de constituire a dreptului de servitute 
pentru realizarea accesului pe proprietatea comunei Pojorâta în vederea instalării, întreținerii, 



înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură 
necesare susținerii acestora cu S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. înregistrat la nr. 2993/08.06.2021 
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; 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos provenit  din 
partida 5471 suprapusă peste partida 5446 cu un volum brut de 42,94 mc din u.a. 164 -166, partida 
5472 suprapusă peste partida 5444 cu un volum brut de 86,98 mc din u.a. 158-162, partida 5473 
suprapusă peste partida 5447 cu un volum brut de 88,58 mc din u.a. 166-176 și partida 5474 
suprapusă peste partida 5445 cu un volum brut de 48,64 mc din u.a. 162-164 produse accidentale I 
din U.P. I / Pojorâta înregistrat la nr. 3113/14.06.2021 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Aurel Prundean – consilier în cadrul Primăriei comunei 
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; 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie 
„ Reabilitare și modernizare drum comunal Putna, în comuna Pojorâta, judeţul Suceava”, înregistrat 
la nr. 3110/14.06.2021; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel – 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; 

11. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului privind 
colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor de pe raza comunei Pojorâta, în limita sumei de 
135.000 lei, fără TVA, înregistrat la nr. 3048/10.06.2021; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel – 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;  

12. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
 

                                                               PRIMAR,  
Ioan – Bogdan CODREANU 


