
     
Nr. 5198/24.09.2021 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 24.09.2021 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 24.09.2021, convocată prin dispoziţia numărul 
152/21.09.2021 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 toți cei 
unsprezece consilieri locali în funcție. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa de îndată a Consiliului Local al 
comunei Pojorâta din data de 24.09.2021 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 de îndată din data de 20.09.2021. 
Inițiator – secretarul general al comunei. 

2.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; 

3. 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    
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      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; 

4. 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; 

         5.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 de îndată din 
20.09.2021 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 
20.09.2021.  
     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 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. 

        Domnul consilier local Constantin Cosmaciuc –președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5126/21.09.2021, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 5125/21.09.2021, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5127/21.09.2021. 

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. 5151/22.09.2021  - preşedintele 
de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

. 
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         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

       Se trece la următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume 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. 

       Domnul consilier local Constantin Cosmaciuc –președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5130/21.09.2021, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 5129/21.09.2021, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5131/21.09.2021. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de prevederile Legii nr. 273/2006, 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. 
5152/22.09.2021  - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

       Se trece la următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume 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. 

       Domnul consilier local Constantin Cosmaciuc –președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5124/21.09.2021, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 5123/21.09.2021, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5125/21.09.2021. 

Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de prevederile Legii nr. 98/2016, de prevederile HGR nr. 
1146/2006, 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. 5153/22.09.2021, de avizul comisiei pentru administraţia 
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor  - 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 
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         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

     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  11 55. 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL, 
                        Constantin COSMACIUC                                      Elena Smaranda LEHACI  


