
     
Nr. 4645/26.08.2021 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 26.08.2021 în şedinţa de îndată a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava 

 
 Şedinţa începe la orele 11 00. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei de îndată din data de 26.08.2021, convocată prin dispoziţia numărul 
135/24.08.2021 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 zece din 
cei unsprezece consilieri locali în funcție, domnul consilier local Niculai Șalvari a lipsit. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa de îndată a Consiliului Local al 
comunei Pojorâta din data de 26.08.2021 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 Constantin Cosmaciuc  – președintele de ședință 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 ordinare din data de 02.08.2021. 
Inițiator – secretarul general al comunei. 

2.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General 
(PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism ( RLU) al comunei Pojorâta, până la data aprobării 
noului Plan Urbanistic General ( PUG) și a noului Regulamentului Local de Urbanism ( RLU), 
înregistrat la nr. 4475/18.08.2021. 
      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 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 cu privire la aprobarea Regulamentului  de Organizare și Funcționare a 
Compartimentului de Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Comunei Pojorâta, 
județul Suceava,  înregistrat la nr.4444/16.08.2021. 

     Inițiator  -  primarul comunei. 
     Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 

Raportul de specialitate întocmit de doamna Georgeta Burduhos – consilier superior în cadrul 
Compartimentului Asistență și Protecție Socială din 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 
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comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism, comisia pentru invatamant, sanatate si 
familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii  din cadrul 
Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

4. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta 
nr. 42/13.05.2021 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. 4418/12.08.2021; 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cristian Mihai Cârloanță – sef birou financiar 
contabil,taxe si impozite, 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 invatamant, sanatate si familie, 
munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie 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; 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 
59/21.07.2021 privind modificarea anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta 
nr. 41/13.05.2021  pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale 
pentru anul 2022, înregistrat la nr. 4414/12.08.2021; 
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 şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, 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 demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unei bariere 
de restricționarea accesului auto care se va amplasa în incinta Centrului Cultural Pietrele Doamnei 
din Pojorâta, în limita sumei de 6.000 lei, fără TVA, înregistrat la nr. 4441/16.08.2021. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
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; 
7.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Pojorâta, județul  
Suceava a unor imobile,  înregistrat la nr.4461/17.08.2021. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
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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; 
8.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 ordinară din 
02.08.2021 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
      Domnul consilier local Constantin Cosmaciuc – președintele de ședință 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 
02.08.2021.  
     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 
prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului 
Local de Urbanism ( RLU) al comunei Pojorâta, până la data aprobării noului Plan Urbanistic 
General ( PUG) și a noului Regulamentului Local de Urbanism ( RLU), înregistrat la nr. 
4475/18.08.2021. 
          Domnul consilier local Constantin Cosmaciuc –președintele de ședință dă cuvântul 

domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 4476/18.08.2021, 
proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 4475/18.08.2021, raportul de specialitate înregistrat la nr. 
4477/18.08.2021. 

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, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 4606/25.08.2021 și precum și de 
avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii 
publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 4607/25.08.2021 - preşedintele de şedinţă solicită 
alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de 
valabilitate al Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism ( RLU) al 
comunei Pojorâta, până la data aprobării noului Plan Urbanistic General ( PUG) și a noului 
Regulamentului Local de Urbanism ( RLU), înregistrat la nr. 4475/18.08.2021. 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 
cu privire la aprobarea Regulamentului  de Organizare și Funcționare a Compartimentului de 
Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Comunei Pojorâta, județul Suceava,  înregistrat 
la nr.4444/16.08.2021. Inițiator  -  primarul comunei. 
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Domnul consilier local Constantin Cosmaciuc  - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.4445/16.08.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 4444/16.08.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.4446/16.08.2021. 
          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. 4608/25.08.2021 și precum și de avizul comisiei pentru 
administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 
cetățenilor, înregistrat la nr. 4609/25.08.2021 preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Regulamentului  de Organizare și Funcționare a Compartimentului de Asistență și Protecție 
Socială din cadrul Primăriei Comunei Pojorâta, județul Suceava,  înregistrat la nr.4444/16.08.2021. 
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 pentru 

completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 42/13.05.2021 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. 4418/12.08.2021.  

Domnul consilier local Constantin Cosmaciuc - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.4419/12.08.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.4418/12.08.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 4420/12.08.2021. 
          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. 4610/25.08.2021, precum și de avizul comisiei pentru 
invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie 
copii, înregistrat la nr. 4611/25.08.2021, precum și de avizul comisiei pentru administrație publică 
locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la 
nr. 4612/25.08.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 42/13.05.2021 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. 
4418/12.08.2021.  

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 anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 59/21.07.2021 privind 
modificarea anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 41/13.05.2021  
pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022, 
înregistrat la nr. 4414/12.08.2021.   
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             Domnul consilier local Constantin Cosmaciuc - preşedintele de şedinţă dă cuvântul 
domnului primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4415/12.08.2021, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.4414/12.08.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 
4416/12.08.2021. 
 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. 4613/25.08.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri 
sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 59/21.07.2021 privind modificarea anexei nr. 4 din 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 41/13.05.2021  pentru aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022, înregistrat la nr. 4414/12.08.2021.   

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 
demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unei bariere de restricționarea accesului 
auto care se va amplasa în incinta Centrului Cultural Pietrele Doamnei din Pojorâta, în limita sumei 
de 6.000 lei, fără TVA, înregistrat la nr. 4441/16.08.2021. 

Domnul consilier local Constantin Cosmaciuc - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr. 4442/16.08.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr.4441/16.08.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr. 4443/16.08.2021. 
 Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 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. 4614/25.08.2021, precum și de avizul comisiei pentru administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, 
înregistrat la nr. 4615/25.08.2021, 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 unei bariere de restricționarea accesului auto care se va amplasa în incinta 
Centrului Cultural Pietrele Doamnei din Pojorâta, în limita sumei de 6.000 lei, fără TVA, înregistrat la 
nr. 4441/16.08.2021. 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 apartenenței la domeniul privat al comunei Pojorâta, județul  Suceava a unor 
imobile,  înregistrat la nr.4461/17.08.2021. 

Domnul consilier local Constantin Cosmaciuc  - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.4462/17.08.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 4461/17.08.2021 şi raportul de specialitate, înregistrat la nr.4471/17.08.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 
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protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 4616/25.08.2021 precum și de avizul comisiei pentru 
administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 
cetățenilor, înregistrat la nr. 4617/25.08.2021, 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, județul  Suceava a unor imobile, înregistrat la 
nr.4461/17.08.2021. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 

       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 Constantin Cosmaciuc - 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  13 55. 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL, 
                        Constantin COSMACIUC                                      Elena Smaranda LEHACI  


