
     
Nr. 7424/20.12.2021 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 20.12.2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava 

 
 Şedinţa începe la orele 11 00. 
 Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 20.12.2021, convocată prin dispoziţia numărul 
191/10.12.2021 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 
treisprezece consilieri locali în funcție. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Pojorâta din data de 20.12.2021 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 . Datorită faptului că în data de 17.12.2021 am obținut avizul 
Inspectoratului Școlar Județean Suceava în vederea aprobării rețelei școlare pentru anul 2022-2023 
se impune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Pojorâta, județul Suceava, pentru anul 
școlar 2022-2023, inițiator – primarul comunei. 

Domnul consilier local Mihai 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: 
                 Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 
08.12.2021. Inițiator – secretarul general al comunei. 

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; 
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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; 
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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; 
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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. 
  Se supune la vot proiectul ordinii de zi  cu completarea ulterioară şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

     Consilierii locali iau la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal din şedinţa ordinară din 
08.12.2021 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
      Domnul consilier local Mihai 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 
08.12.2021.  
     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 privind 
rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, înregistrat la nr. 7201/10.12.2021. 

          Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 7202/10.12.2021, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 7201/10.12.2021, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.7203/10.12.2021. 

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. 7373/17.12.2021  - preşedintele 
de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2021, înregistrat la nr. 7201/10.12.2021. 

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

       Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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; 
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Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7205/10.12.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 7204/10.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, 
înregistrat la nr.7206/10.12.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 7374/17.12.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului Local Pojorâta pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2022, înregistrat la nr. 
7204/10.12.2021.  

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

          Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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; 

 Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7214/10.12.2021, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.7213/10.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de 
specialitate, înregistrat la nr.7215/10.12.2021. 

          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, de prevederile Legii 98/2016, 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. 7375/17.12.2021, precum și de 
avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, înregistrat la nr. 7376/17.12.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii 
pe marginea celor prezentate. 

          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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; 

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

          Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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.  

Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7217/10.12.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 7216/10.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, 
înregistrat la nr.7218/10.12.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 
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protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 7377/17.12.2021, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 
7378/17.12.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre 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. 
          Cine este pentru? 

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

          Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7224/10.12.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 7223/10.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, 
înregistrat la nr.7225/10.12.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, 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. 7379/17.12.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 
          Cine este pentru? 

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

         Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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 

Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7220/10.12.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 7219/10.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, 
înregistrat la nr.7221/10.12.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, 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. 7380/17.12.2021, al comisiei pentru învățământ, sănătate 
și familie, muncă și protecție socială, activități social culturale, culte, protecție copii, înreg istrat la nr. 
7381/17.12.2021, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 7382/17.12.2021, preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
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          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 
          Cine este pentru? 

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

         Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 

Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7211/10.12.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 7210/10.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, 
înregistrat la nr.7212/10.12.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, 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. 7384/17.12.2021, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 
7385/17.12.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 
          Cine este pentru? 

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

         Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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.  

Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc - preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7208/10.12.2021, proiectul de hotărâre înregistrat 
la nr. 7207/10.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, 
înregistrat la nr.7209/10.12.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, 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. 7386/17.12.2021, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 
7387/17.12.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 
          Cine este pentru? 

Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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         Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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.  

Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7199/10.12.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 
7198/10.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, înregistrat la 
nr.7200/10.12.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, 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. 7388/17.12.2021, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 
7389/17.12.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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.  
         Cine este pentru? 

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

         Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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.  

Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7227/10.12.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 
7226/10.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, înregistrat la 
nr.7228/10.12.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, 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. 7391/17.12.2021, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 
7392/17.12.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 
          Cine este pentru? 

Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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 
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Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 

pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7230/10.12.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 
7229/10.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, înregistrat la 
nr.7231/10.12.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, 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. 7393/17.12.2021, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 
7394/17.12.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul 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 

          Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre privind 

aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Pojorâta, 
județul Suceava, pentru anul școlar 2022-2023, înregistrat la nr. 7397/17.12.2021 

Domnul consilier local Mihai Cosmaciuc preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul înregistrat la nr.7398/17.12.2021, proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 
7397/17.12.2021 şi domnului contabil șef pentru prezentarea raportului de specialitate, înregistrat la 
nr.7399/17.12.2021. 
          Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/201, 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. 7400/17.12.2021, de avizul comisiei pentru în învățământ, 
sănătate și familie  înregistrat la nr. 7401/17.12.2021, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 
7403/17.12.2021, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Pojorâta, județul Suceava, pentru anul 
școlar 2022-2023, înregistrat la nr. 7397/17.12.2021. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  
Cine se abţine? 
Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi și se supune atenției Consiliului Local solicitarea 

domnului Rebenciuc Valerian privind aprobarea aderarii Comunei Pojorâta , Judetul Suceava 
ca membru la parteneriatului public-privat in vederea constituirii ASOCIATIEI GRUPUL DE PESCUIT 

“PESCUIM IN BUCOVINA” și nu se va da curs solicitării. 

         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. 
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        Domnul consilier local Mihai 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  13 55. 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL, 
                        Mihai COSMACIUC                                               Elena Smaranda LEHACI  


