
Anexă la dispoziția nr.152/21.09.2021 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 24.09.2021 
 

    1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării la „Programul privind creşterea 
eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de 
unităţi de învăţământ” cu proiectul “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 
a energiei în Școala Primară Pojorâta, din comuna Pojorâta, județul Suceava” , înregistrat la 
nr. 5125/21.09.2021. 

     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, din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, după întocmirea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția ,, Reabilitare Drum 

Comunal DC 90 A Valea Pojorâtei din comuna Pojorâta, județul Suceava ” înregistrat la nr. 

5129/21.09.2021. 

  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, din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciilor de verificare 
tehnică periodică, Protecție prin Relee Automatizare și Măsură ( PRAM) pe linie de Norme de 
Protecția Muncii PSI, precum și achiziția a 15 lămpi de iluminat de siguranță ( EXIT), în limita sumei 
de 7.500 lei, înregistrat la nr. 5123/21.09.2021. 
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, 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.Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 

PRIMAR, 
Ioan – Bogdan CODREANU 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


