
     
Nr. 779/02.02.2022 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 02.02..2021 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava din 01.02.2022 

 
         Şedinţa începe la orele 11 00. 
         Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 01.02.2022, convocată prin dispoziţia 
numărul 15/25.01.2022 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 01.02.2022 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. Având în vedere faptul că la data de 
13.02.2022 expiră contractul privind asigurarea serviciilor juridice se impune suplimentarea ordinii 
de zi cu proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru achiziţionarea de servicii juridice, 
având ca obiect acordarea de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor 
de judecată, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale şi a executorilor judecătoreşti, în relaţia cu 
persoanele fizice şi juridice, instituţii şi autorităţi publice, pentru apărarea intereselor Consiliului Local al 
comunei Pojorâta/ Comunei Pojorâta/ Primăriei Comunei Pojorâta în limita sumei de 2.500 lei. 

     Domnul consilier local Erhan Constantin  – 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: 
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu din data de 25.01.2022. 

Inițiator – secretarul general al comunei. 
2. 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. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 

2022, înregistrat la nr. 543/25.01.2022; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 
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8. 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  

9. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
  Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completările ulterioare şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

     Consilierii locali iau la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal din şedinţa ordinară convocată 
de îndată din 25.01.2022 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
      Domnul consilier local Constantin Erhan – 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 
25.01.2022.  
     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 
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.  
    Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 

pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 540/25.01.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 539/25.01.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.541.01.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii 317/2021, 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. 
630/27.01.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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 . 

         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 Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2022, înregistrat la nr. 
542/25.01.2022. Inițiator  -  primarul comunei. 

    Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 543/25.01.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 542/25.01.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr.544/25.01.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii 307/2006, 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. 
631/27.01.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 
activități social - culturale, culte, protecție copii înregistrat la nr. 632/27.01.2022, precum și de avizul 
comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
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înregistrat la nr. 633/27.01.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2022, înregistrat la nr. 542/25.01.2022. Inițiator  -  
primarul comunei. 

         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 planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării 

situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2022, înregistrat la nr. 545/25.01.2022. Inițiator  -  primarul comunei. 

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 546/25.01.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 545/25.01.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.547/25.01.2022. 
       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. 635/27.01.2022, precum și de 
avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, înregistrat la nr. 636/27.01.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii 
pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. Inițiator  -  primarul comunei. 

         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 
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. Inițiator  -  
primarul comunei. 

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 549/25.01.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 548/25.01.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.550/25.01.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii nr. 416/2001, 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. 
638/27.01.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 
activități social – culturale , culte, protecție copii, înregistrat la nr. 639/27.01.2021, precum și de 
avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, înregistrat la nr. 640/27.01.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii 
pe marginea celor prezentate. 
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          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind 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. Inițiator  -  primarul comunei. 

         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 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. Inițiator  -  primarul comunei.  

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 552/25.01.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 551/25.01.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.553/25.01.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 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. 
641/27.01.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 642/27.01.2022  - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. Inițiator  -  primarul comunei.  

         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 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.Inițiator  -  primarul comunei.  

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 555/25.01.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 554/25.01.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.556/25.01.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 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. 
643/27.01.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 644/27.01.2022  - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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, 



 5 

ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, în limita sumei de 40.000 lei, înregistrat la nr. 
554/25.01.2022. Inițiator  -  primarul comunei.  

         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 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. 
Inițiator  -  primarul comunei.  

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 204/11.01.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 203/11.01.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.205/11.01.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 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. 
646/27.01.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 647/27.01.2022  - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. Inițiator  -  primarul comunei.  

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
        Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre cu care s-a suplimentat ordinea 
de zi și anume privind demararea procedurii pentru achiziţionarea de servicii juridice, având ca obiect 
acordarea de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de judecată, a 
autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale şi a executorilor judecătoreşti, în relaţia cu persoanele fizice şi 
juridice, instituţii şi autorităţi publice, pentru apărarea intereselor Consiliului Local al comunei Pojorâta/ 
Comunei Pojorâta/ Primăriei Comunei Pojorâta în limita sumei de 2.500 lei, înregistrat la nr. 
560/26.01.2022. 

         Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 561/26.01.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.560/26.01.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.603/26.01.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 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. 
649/27.01.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind demararea procedurii pentru 
achiziţionarea de servicii juridice, având ca obiect acordarea de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
juridică în faţa tuturor instanţelor de judecată, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale şi a executorilor 
judecătoreşti, în relaţia cu persoanele fizice şi juridice, instituţii şi autorităţi publice, pentru apărarea 
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intereselor Consiliului Local al comunei Pojorâta/ Comunei Pojorâta/ Primăriei Comunei Pojorâta în 
limita sumei de 2.500 lei, înregistrat la nr. 560/26.01.2022. Inițiator  -  primarul comunei.  

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

        Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, domnul viceprimar a prezentat plenului raportul de 
activitate aferent anului 2021. 

         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. 
        Domnul consilier local Constantin Erhan - 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  14 15. 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL, 
                        Constantin ERHAN                                               Elena Smaranda LEHACI  


