
Anexă la dispoziția nr.191/10.12.2021 

 

- Proiect –  

ORDINEA DE ZI 

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

20.12.2021 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2021, înregistrat la nr. 7201/10.12.2021. 

      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 desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Pojorâta pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022, înregistrat la nr. 

7204/10.12.2021; 

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,din cadrul Consiliului 

local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării 

serviciului de consultanță pentru proiectul ,, Amenajări exterioare, sistematizare 

verticală și parcări, precum și amplasare stații de reîncărcare pentru vehiculele 

electrice”, în limita sumei de 22.000 lei înregistrat la nr. 7213/10.12.2021; 

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; 

4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării unui 

număr de figurine luminoase, de diferite dimensiuni, care se vor monta pe stâlpii de 

iluminat public în perioada sărbătorilor de iarnă, în limita sumei de 78.000 lei 

înregistrat la nr. 7216/10.12.2021; 

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 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 aprobarea indicatorilor tehnico - economici finali 

pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drum comunal Poiană și reabilitare 

parcări în comuna Pojorâta, judeţul Suceava” înregistrat la nr. 7223/10.12.2021; 

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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice și 

strategia anuală de achiziții publice  aferentă comunei Pojorâta, pentru anul 2022, 

înregistrat la nr. 7219/10.12.2021 

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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării unei 

remorci cu două axe, fără sistem de frânare, în limita sumei de 6.000 lei, fără TVA, 

înregistrat la nr. 7210/10.12.2021  

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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării 

serviciului de întreținere a drumurilor comunale, prin achiziție directă, în limita 

sumei de 133.000 lei, înregistrat la nr. 7207/10.12.2021  

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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării 

serviciului de mentenanță la aparatura hardware și software din cadrul primăriei 

comunei Pojorâta și a centrului de informare si promovare turistică Pojorâta, prin 

achiziție directă, în limita sumei de 7.200 lei înregistrat la nr. 7198/10.12.2021  

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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren curți 

clădiri în suprafață de 526 mp,  identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34535 

situat în intravilanul comunei Pojorâta înregistrat la nr. 7226/10.12.2021  

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 

Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu  Dumitru – 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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 

2346/30.08.2001 încheiat între Primăria Comunei Pojorâta și SC Compania 

Construcții Feroviare S.A Pojorâta înregistrat la nr. 7229/10.12.2021  

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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, 

judeţul Suceava; 

12.  Întrebări, interpelări, petiții și informări. 

 

 

                                                                              PRIMAR, 

                   Ioan –Bogdan CODREANU 

 


