
Anexă la dispoziția nr.154/28.09.2021 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 01.10.2021 
 

    1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, 
înregistrat la nr.5264/28.09.2021. 
     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 depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții ,, Modernizare drumuri de interes local din comuna Pojorâta, județul Suceava” 
înregistrat la nr.5267/28.09.2021. 
     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 pentru executarea lucrărilor în vederea realizării unor 
platforme betonate cu dimensiunea 7/5 m pentru stațiile de captare a apei în satele Pojorâta și Valea Putnei, 
în limita sumei de 75.000 lei, înregistrat la nr.5267/28.09.2021. 
     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; 

4.Întrebări, interpelări, petiții și informări. 

 
 
                                                               PRIMAR,  

Ioan – Bogdan CODREANU 
 


