
Anexă la dispoziția nr.13/14.01.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 25.01.2022 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru anul 2022 pentru beneficiarii 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și pentru 
persoanele care vor efectua ore de muncă neremunerată în folosul comunității, înregistrat la nr. 
63/04.01.2022. 

      Inițiator  -  primarul comunei. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna Georgeta Burduhos – consilier superior – compartimentul 
asistență socială;    

 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; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap gradul 
I, cu însoţitor, pentru anul 2022, înregistrat la nr. 66/04.01.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna Georgeta Burduhos – consilier superior – compartimentul 
asistență socială;    

      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 atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Pojorâta, județul 
Suceava a unor imobile, înregistrat la nr. 216/11.01.2022. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru – consilier în cadrul compartimentului 
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 raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava; 
4.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Pojorâta, județul 
Suceava a unui imobil, înregistrat la nr. 113/07.01.2022. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru – consilier în cadrul compartimentului 
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 raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava; 

5.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” 
pentru proiectul: „Amenajări exterioare, sistematizare verticală și parcări, precum și amplasare stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice”, înregistrat la nr. 342/17.01.2022. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel – consilier în biroului financiar contabil; 

      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 raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava; 
6.Întrebări, interpelări, petiții și informări. 

  
 
 
 

                                                                PRIMAR, 

                   Ioan –Bogdan CODREANU 
 
 


