
Anexă la dispoziția nr.183/26.11.2021 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 08.12.2021 
 

 
1. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 
2021, înregistrat la nr. 6683/26.11.2021. 

      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 acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de 
deplasare pentru luna noiembrie 2021 personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au 
resedința in alta localitate decat cea in care profeseaza, înregistrat la nr. 6814/26.11.2021; 

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, comisia pentru învățământ, sănătate și familie, 
muncă și protecție socială, activități social culturale, culte, protecție 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; 
3. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii de consiliu local nr.40/28.05.2008 privind atribuirea 
în folosință gratuită a suprafeței de 300 mp familie Rukel Rudolf Eduard și Rukel Ioana Cristina teren 
în vederea construirii unei locuințe, înregistrat la nr. 6941/26.11.2021. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru – consilier 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 învățământ, sănătate și familie, 
muncă și protecție socială, activități social culturale, culte, protecție 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; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 
7.000 lei în vederea achiziționării papetăriei necesare organizării sărbătorilor de iarnă, înregistrat la 
nr. 5868/16.11.2021. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel – consilier 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 învățământ, sănătate și familie, 
muncă și protecție socială, activități social culturale, culte, protecție 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.  Întrebări, interpelări, petiții și informări. 

 
 
 

PRIMAR, 

                   Ioan –Bogdan CODREANU 
 


