
 

Anexă la dispoziția nr.29/14.02.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 18.02.2022 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, 

înregistrat la nr. 805/03.02.2022. 
      Inițiator  -  primarul comunei. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cârloanță Mihai – Cristian  – șeful 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, din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de 
dezvoltare pe trimestrul IV 2021, înregistrat la nr. 803/03.02.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cârloanță Mihai – Cristian  – șeful 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, din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

3.Proiect de hotărâre privind procedurii în vederea achiziționării serviciului de întreținere și recondiționare a 
iluminatului public, prin achiziție directă, în limita sumei de 50.000 lei, înregistrat la nr. 933/09.02.2022. 

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; 

4.Proiect de hotărâre privind includerea în fondul forestier al comunei Pojorâta a unor suprafețe de 
pășuni împădurite și aprobarea întocmirii unui amenajament silvic, înregistrat la nr. 1072/15.02.2022. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Prundean Aurel – consilier în cadrul primăriei comunei 
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, raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii 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 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local  Pojorâta care va avea calitatea 
de membru în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de 



director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din comuna Pojorâta, județul 
Suceava , înregistrat la nr. 1067/15.02.2022. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei  ; 

      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, raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii 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. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de evaluare a 
secretarului general al comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 930/09.02.2022. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de șeful biroului financiar contabil; 

      Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și montării la căminul 
cultural din satul Valea Putnei a unui număr de 6 camere de supraveghere cu echipamentele aferente, 
în limita sumei de 9.000 lei, înregistrat la nr. 825/03.02.2022 

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; 

8. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru aprobarea achiziţionării unui vehicul autoutilitar nou 

pentru deservirea Primăriei Comunei Pojorâta, judeţul Suceava, în limita sumei de 110.000 lei, înregistrat la nr. 
899/07.02.2022 

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; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii străzilor din satul Pojorâta și din satul Valea Putnei din 
comuna Pojorâta, județul Suceava, înregistrat la nr. 134/07.01.2022. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu – Dumitru – consilier în cadrul biroului financiar 
contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, 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, raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii 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; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al satului Pojorâta și al satului Valea 
Putnei din comuna Pojorâta, județul Suceava, înregistrat la nr. 1114/16.02.2022. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 



Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu – Dumitru – consilier în cadrul biroului financiar 
contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, 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, raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii 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; 
11.Întrebări, interpelări, petiții și informări. 

 
 
 
 

                                                                PRIMAR, 

                   Ioan –Bogdan CODREANU 
 
 


