
Anexă la dispoziția nr.15/25.01.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 01.02.2022 
 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, precum 

și estimările pentru anii 2023-2025, înregistrat la nr. 539/25.01.2022. 
      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 Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 
2022, înregistrat la nr. 543/25.01.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Bîrgăoan Viorel - șef Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență Pojorâta   ; 

      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 învățămant, 
sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii,  
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 aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2022, înregistrat la nr. 
545/25.01.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Bîrgăoan Viorel - șef Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență Pojorâta; 

      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; 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei Prundean Gicuța Cameluș 

în vederea refacerii anexelor afectate de incendiul din data de 19.01.2022, înregistrat la nr. 
548/25.01.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Bîrgăoan Viorel - șef Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență Pojorâta; 

      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 demararea procedurii în vederea achiziționării obiectelor de joacă 
pentru amenajarea locului de joacă situat în incinta căminului cultural din satul Valea Putnei, în 
limita sumei de 25.000 lei, înregistrat la nr. 551/25.01.2022; 

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 demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unei 
cantități de 318 mp tablă tip țiglă  și accesorii pentru reabilitarea acoperișului clădirii cu numărul 
administrativ 462 din sat Pojorâta, comuna Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei 
Pojorâta, în limita sumei de 40.000 lei, înregistrat la nr. 554/25.01.2022; 

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 vânzarea, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață de 

300 mp,  identic din punct de vedere cadastral cu nr. 30296 situat în intravilanul comunei Pojorâta, 
înregistrat la nr. 203/11.01.2022  

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; 
8.  Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
                                                                              PRIMAR, 

                   Ioan –Bogdan CODREANU 
 


