
Anexă la dispoziția nr.149/06.09.2021 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 13.09.2021 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, 
înregistrat la nr. 4809/03.09.2021. 

      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 execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de 
dezvoltare pe trimestrul II 2021, înregistrat la nr. 4812/03.09.2021; 

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; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorâta pentru 
lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021, înregistrat la nr. .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; 

4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului pentru întocmirea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  inclusiv studii topo, geo, expertiză tehnică și documentația 
pentru obținere avize, acorduri și autorizații pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri de interes local 
din comuna Pojorâta, județul Suceava, în limita sumei de 40.000 lei, înregistrat la nr. 4971/03.09.2021. 

 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; 

5. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării, prin achiziție directă, în limita 
sumei de 8.000 lei, a cantității de 120 tone de nisip, material antiderapant necesar pentru întreținerea 



drumurilor comunale de pe raza localității Pojorâta în perioada sezonului rece 2021-2022, înregistrat la nr. 
4725/01.09.2021. 

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; 

6. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
 

p.PRIMAR, 

VICEPRIMAR, 

                       Vladimir CÎRLOANȚĂ 
 
 


