
     
Nr. 2081/28.03.2022 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 28.03.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava  

 
         Şedinţa începe la orele 14 00. 
         Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 28.03.2022, convocată prin dispoziţia 
numărul 75/21.03.2022 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 28.03.2022 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.  

     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 extraordinară din data de 

18.02.2022. Inițiator – secretarul general al comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de 

deplasare din lunile ianuarie și februarie personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care 
au resedința în altă localitate decat cea în care profesează, înregistrat la nr. 1428/04.03.2022; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Cârloanță Mihai - Cristian - șef birou 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, 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 demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de toaletare a 
arborilor de talie mare și îndepărtarea lăstărișului existent în zona acostamentului Drumului 
comunal 90 H – Valea Străjerilor, în limita sumei de 30.000 lei, înregistrat la nr. 1858/21.03.2022; 
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, 
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juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru 
construirea unui garaj pentru utilajele din dotarea primăriei comunei Pojorâta, dotarea cu instalații 
electrice, precum și construirea unui gard împrejmuitor pentru suprafața de 4593 mp teren care 
face parte din domeniul privat al comunei Pojorâta identic din punct de vedere cadastral cu nr. 
34575  din CF 34575 și cu nr. cadastral 32426 din CF 32426 a comunei cadastrale Pojorâta și a 
depozitului de material antiderapant, înregistrat la nr. 1514/07.03.2022; 
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; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 
7.000 lei în vederea achiziționării materialelor de promovare turistică, înregistrat la nr. 
1452/04.03.2022; 
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 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; 

6. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului privind 
amenajarea unei parcări în apropierea Școlii Primare din localitatea Pojorâta, comuna Pojorâta, 
județul Suceava  în limita sumei de 130.000 lei, înregistrat la nr. 1468/04.03.2022; 
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 demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unui pavaj în 
suprafață de 175 mp, cu pavele normale, pentru amenajarea curții interioare a clădirii în care 
funcționează Primăria Comunei Pojorâta, în limita sumei de 33.000 lei, înregistrat la nr. 
1877/21.03.2022  
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
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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 și montării unui număr de 
două plăci din marmură gravate și a glafurilor din marmură pentru partea exterioară a geamurilor 
clădirii în care funcționează Primăria Comunei Pojorâta, în limita sumei de 19.000 lei, înregistrat la 
nr. 1465/04.03.2022  
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; 

9. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de 
întreținere și reparații parc auto proprietatea comunei Pojorâta, prin achiziție directă, în limita 
sumei de 15.000 lei, înregistrat la nr. 1446/04.03.2022  
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; 

10. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de întreținere a 
spațiilor verzi de pe raza comunei Pojorâta, în limita sumei de 35.000 lei, înregistrat la nr. 
1449/04.03.2022  
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; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciului privind efectuarea lucrărilor de 
alimentare cu energie electrică trifazată a stațiilor de tratare a apei potabile din zonele Cîrjoi ( sat 
Valea Putnei), Cârstea și Frumosu ( sat Pojorâta), în limita sumei de 206.882 lei, înregistrat la nr. 
1855/21.03.2022; 
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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 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; 

12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Pojorâta, județul 
Suceava a unor imobile, înregistrat la nr. 1778/17.03.2022; 
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 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; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 
4/02.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pojorîta, judeţul Suceava, 
înregistrat la nr. 1874/21.03.2022; 
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, 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; 

14. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin atribuire directă sau prin licitație publică cu plic închis 
a trupurilor de pășune proprietate privată a comunei Pojorâta în suprafață totală de 324,29 ha, 
înregistrat la nr. 796/03.02.2022; 
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, comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

15. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin atribuire directă sau prin licitație publică cu plic închis 
a trupurilor de pășune proprietate privată a comunei Pojorâta în suprafață totală de 20,70 ha, 
înregistrat la nr. 1880/21.03.2022; 
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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, comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin atribuire directă sau prin licitație publică cu plic închis 
a trupurilor de pășune proprietate a comunei Pojorâta în suprafață totală de 108,77 ha, 
înregistrat la nr.1883/21.03.2022; 
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, comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorâta 
pentru lunile aprilie, mai și iunie 2022, înregistrat la nr. 1458/04.03.2022. 

      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: pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

18. 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 extraordinară din 
18.02.2022 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 
18.02.2022.  
     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 acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare din lunile 
ianuarie și februarie personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au resedința în altă 
localitate decat cea în care profesează, înregistrat la nr. 1428/04.03.2022; 
    Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1429/04.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 1428/04.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1430/04.03.2022. 
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       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii 1/2011, 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. 
1952/23.03.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social - culturale, culte, protecție copii înregistrat la nr. 1953/23.03.2022, precum și 
de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, înregistrat la nr. 1954/23.03.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate.   

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării 
drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare din lunile ianuarie și februarie personalului 
didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au resedința în altă localitate decat cea în care 
profesează, înregistrat la nr. 1428/04.03.2022; 
         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 toaletare a arborilor de talie mare și 
îndepărtarea lăstărișului existent în zona acostamentului Drumului comunal 90 H – Valea 
Străjerilor, în limita sumei de 30.000 lei, înregistrat la nr. 1858/21.03.2022. Inițiator  -  primarul 
comunei. 
    Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 

pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1859/21.03.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 1858/21.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1860/21.03.2022. 
       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. 
1955/23.03.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1956/23.03.2022 - 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 serviciului de toaletare a arborilor de talie mare și îndepărtarea lăstărișului 
existent în zona acostamentului Drumului comunal 90 H – Valea Străjerilor, în limita sumei de 
30.000 lei, înregistrat la nr. 1858/21.03.2022. 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 indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru construirea unui garaj pentru utilajele 
din dotarea primăriei comunei Pojorâta, dotarea cu instalații electrice, precum și construirea unui 
gard împrejmuitor pentru suprafața de 4593 mp teren care face parte din domeniul privat al 
comunei Pojorâta identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34575  din CF 34575 și cu nr. 
cadastral 32426 din CF 32426 a comunei cadastrale Pojorâta și a depozitului de material 
antiderapant, înregistrat la nr. 1514/07.03.2022. Inițiator  -  primarul comunei. 
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       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1515/07.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 1514/07.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1516/07.03.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii nr. 273/2006, 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. 
1958/23.03.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1959/23.03.2022 - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico – economici actualizați pentru construirea unui garaj pentru utilajele din dotarea primăriei 
comunei Pojorâta, dotarea cu instalații electrice, precum și construirea unui gard împrejmuitor 
pentru suprafața de 4593 mp teren care face parte din domeniul privat al comunei Pojorâta identic 
din punct de vedere cadastral cu nr. 34575  din CF 34575 și cu nr. cadastral 32426 din CF 32426 
a comunei cadastrale Pojorâta și a depozitului de material antiderapant, înregistrat la nr. 
1514/07.03.2022. 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 alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 7.000 lei în vederea 
achiziționării materialelor de promovare turistică, înregistrat la nr. 1452/04.03.2022. Inițiator  -  
primarul comunei. 
       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1453/04.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 1452/04.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1454/04.03.2022. 
       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. 1962/23.03.2022, de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – culturale 
, culte, protecție copii, înregistrat la nr. 1963/23.03.2021, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la 
nr. 1964/23.03.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din 
bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 7.000 lei în vederea achiziționării materialelor de 
promovare turistică, înregistrat la nr. 1452/04.03.2022. 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 serviciului privind amenajarea unei parcări în 
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apropierea Școlii Primare din localitatea Pojorâta, comuna Pojorâta, județul Suceava  în limita 
sumei de 130.000 lei, înregistrat la nr. 1468/04.03.2022. Inițiator  -  primarul comunei.  
       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1469/04.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 1468/04.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1470/04.03.2022. 
       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. 
1967/23.03.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1968/23.03.2022  - 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 serviciului privind amenajarea unei parcări în apropierea Școlii Primare din 
localitatea Pojorâta, comuna Pojorâta, județul Suceava  în limita sumei de 130.000 lei, înregistrat la 
nr. 1468/04.03.2022. 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 unui pavaj în suprafață de 175 mp, cu pavele 
normale, pentru amenajarea curții interioare a clădirii în care funcționează Primăria Comunei Pojorâta, 
în limita sumei de 33.000 lei, înregistrat la nr. 1877/21.03.2022.Inițiator  -  primarul comunei.  

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1878/21.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 1877/21.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1879/21.03.2022. 
       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. 
1969/23.03.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1970/23.03.2022  - 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 unui pavaj în suprafață de 175 mp, cu pavele normale, pentru amenajarea curții 
interioare a clădirii în care funcționează Primăria Comunei Pojorâta, în limita sumei de 33.000 lei, 
înregistrat la nr. 1877/21.03.2022 . 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 unui număr de două plăci din marmură 
gravate și a glafurilor din marmură pentru partea exterioară a geamurilor clădirii în care funcționează 
Primăria Comunei Pojorâta, în limita sumei de 19.000 lei, înregistrat la nr. 1465/04.03.2022 . Inițiator  -  
primarul comunei.  
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       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1466/04.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 1465/04.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1467/04.03.2022. 
       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. 
1972/23.03.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1973/23.03.2022  - 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 unui număr de două plăci din marmură gravate și a glafurilor din marmură 
pentru partea exterioară a geamurilor clădirii în care funcționează Primăria Comunei Pojorâta, în limita 
sumei de 19.000 lei, înregistrat la nr. 1465/04.03.2022. Inițiator  -  primarul comunei.  
 . Inițiator  -  primarul comunei.  

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
        Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind demararea procedurii 
în vederea achiziționării serviciului de întreținere și reparații parc auto proprietatea comunei Pojorâta, 
prin achiziție directă, în limita sumei de 15.000 lei, înregistrat la nr. 1446/04.03.2022. 

         Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1447/04.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.1446/04.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1448/04.03.2022. 
       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. 
1974/23.03.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1975/23.03.2022 - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre . Inițiator  -  primarul comunei.  
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
     Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind demararea procedurii în 
vederea achiziționării serviciului de întreținere a spațiilor verzi de pe raza comunei Pojorâta, în limita 
sumei de 35.000 lei, înregistrat la nr. 1449/04.03.2022. 

         Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1450/04.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.1449/04.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1451/04.03.2022. 
       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,  
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urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
1976/23.03.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1977/23.03.2022 - 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 serviciului de întreținere a spațiilor verzi de pe raza comunei Pojorâta, în limita 
sumei de 35.000 lei, înregistrat la nr. 1449/04.03.2022.Inițiator  -  primarul comunei.  
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
         Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării 
serviciului privind efectuarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică trifazată a stațiilor de tratare 
a apei potabile din zonele Cîrjoi ( sat Valea Putnei), Cârstea și Frumosu ( sat Pojorâta), în limita 
sumei de 206.882 lei, înregistrat la nr. 1855/21.03.2022. 

         Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.1856/21.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.1855/21.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1857/21.03.2022. 
       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. 
1978/23.03.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social – culturale , culte, protecție copii, înregistrat la nr. 1979/23.03.2021, precum 
și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, înregistrat la nr. 1980/23.03.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării 
serviciului privind efectuarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică trifazată a stațiilor de tratare 
a apei potabile din zonele Cîrjoi ( sat Valea Putnei), Cârstea și Frumosu ( sat Pojorâta), în limita 
sumei de 206.882 lei, înregistrat la nr. 1855/21.03.2022. Inițiator  -  primarul comunei.  
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
        Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței 
la domeniul public al comunei Pojorâta, județul Suceava a unor imobile, înregistrat la nr. 
1778/17.03.2022. 

         Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.1779/17.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.1778/17.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1814/17.03.2022. 
       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. 1981/23.03.2022, precum și de 
avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
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publice, înregistrat la nr. 1982/23.03.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii 
pe marginea celor prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la 
domeniul public al comunei Pojorâta, județul Suceava a unor imobile, înregistrat la nr. 
1778/17.03.2022.  Inițiator  -  primarul comunei.  
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
         Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 
hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 4/02.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază 
ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Pojorîta, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 1874/21.03.2022 

         Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.1875/21.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.1874/21.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1876/21.03.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii 153/2017, 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. 
1983/23.03.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social – culturale , culte, protecție copii, înregistrat la nr. 1984/23.03.2021, precum 
și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, înregistrat la nr. 1985/23.03.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei hotărârii 
Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 4/02.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Pojorîta, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 1874/21.03.2022.  
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
         Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind închirierea, prin 
atribuire directă sau prin licitație publică cu plic închis a trupurilor de pășune proprietate privată a 
comunei Pojorâta în suprafață totală de 324,29 ha, înregistrat la nr. 796/03.02.2022  

         Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.797/03.02.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.796/03.02.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.798/03.02.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Ordinului 544/2013, 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. 
1986/23.03.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1987/23.03.2022 - 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 închirierea, prin atribuire directă 
sau prin licitație publică cu plic închis a trupurilor de pășune proprietate privată a comunei Pojorâta în 
suprafață totală de 324,29 ha, înregistrat la nr. 796/03.02.2022. 
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
         Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind închirierea, prin 
atribuire directă sau prin licitație publică cu plic închis a trupului de pășune proprietate privată a 
comunei Pojorâta în suprafață totală de 20,70 ha, înregistrat la nr.1880/21.03.2022  

       Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.1881/21.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.1880/21.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1882/21.03.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Ordinului 544/2013, 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. 
1988/23.03.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1989/23.03.2022 - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind închirierea, prin atribuire directă 
sau prin licitație publică cu plic închis a trupului de pășune proprietate privată a comunei Pojorâta în 
suprafață totală de 20,70 ha, înregistrat la nr.1880/21.03.2022  
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu un număr de 10  voturi,, pentru ”, domnul consilier și viceprimar Vladimir 
Cîrloanță s-a abținut de la vot. 
        Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind închirierea, prin 
atribuire directă sau prin licitație publică cu plic închis a trupurilor de pășune proprietate privată a 
comunei Pojorâta în suprafață totală de 108,77 ha, înregistrat la nr. 1883/21.03.2022.  

         Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.1884/21.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.1883/21.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1885/21.03.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Ordinului 544/2013, 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. 
1990/23.03.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 1991/23.03.2022 - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind închirierea, prin atribuire directă 
sau prin licitație publică cu plic închis a trupurilor de pășune proprietate privată a comunei Pojorâta în 
suprafață totală de 108,77 ha, înregistrat la nr. 1883/21.03.2022. 
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
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        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind desemnarea 
președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Pojorâta pentru lunile apri lie, mai , iunie 
2022, înregistrat la nr. 1458/04.03.2022. 

         Domnul consilier local Constantin Erhan – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.1459/04.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.1458/04.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1460/04.03.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Ordinului 544/2013, de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la 
nr. 1946/23.03.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea președintelui de 
ședință al Consiliului Local al comunei Pojorâta pentru lunile aprilie, mai , iunie 2022, înregistrat la nr. 
1458/04.03.2022. 
         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 analizează problema unei reorganizări la 
nivelul instituției primăriei comunei Pojorâta, în special la biroul financiar contabil, unde sunt 
salariați mai mulți, se încurcă documentele, rămân documente fără răspuns, cu termene depășite, 
randamentul este scăzut. Această propunere a fost supusă atenției Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici și Instituției Prefectului – Județul Suceava. 
 Domnul primar aduce la cunoștința plenului detalii despre proiectul privind aducțiunea cu 
gaz metan, care în primă fază a fost eligibil – finanțarea prin fonduri europene, apoi a fost preluat 
prin Programul Național de Investiții,, Anghel Saligny” și este declarat eligibil. 

         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  16 15. 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL, 
                        Constantin ERHAN                                               Elena Smaranda LEHACI  


