
Anexă la dispoziția nr.105/26.04.2022 

 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 04.05.2022 

 

 

1.  Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu extraordinară 

convocată de îndată din data de 19.04.2022. Inițiator – secretarul general al comunei. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli 
de deplasare din lunile martie personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au 

resedința în altă localitate decat cea în care profesează, înregistrat la nr. 2823/21.04.2022; 

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, 

înregistrat la nr. 2826/21.04.2022; 

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, din cadrul 

Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi 

a secţiunii de dezvoltare pe trimestrul I 2022, înregistrat la nr. 2829/21.04.2022; 

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, din cadrul 

Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Spatariu 

Paraschiva în vederea procurării medicamentelor, înregistrat la nr. 2832/21.04.2022; 



Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 

Raportul de specialitate întocmit de doamna Burduhos Georgeta – consilier superior în 

cadrul  compartimentului asistență și protecție socială; 

Avizul comisiilor de specialitate: comisia pentru programe de dezvoltare economico – 
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism, comisia 

pentru 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 atribuirea denumirii de ,, Vasile Bosancu”  a bunului imobil 
cu destinația ,,stadionul comunei Pojorâta” din satul Pojorâta, comuna Pojorâta, județul 

Suceava, înregistrat la nr. 1520/07.03.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 

Raportul de specialitate întocmit de domnul Raia Adriana – Iuliana – 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 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; 

7. Proiect de hotărâre privind   aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale pentru anul 2023, înregistrat la nr. 2835/21.04.2022  
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 

Raportul de specialitate întocmit de doamna Ursachi Nicoleta – 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, din cadrul 
Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

  8.Proiect de hotărâre privind  demararea procedurii în vederea achiziţionării a unui număr       

de 53 ( cinci zeci și trei) indicatoare pentru străzi și 1399 ( una mie trei sute nouăzeci și 

nouă) numere administrative în limita sumei de 20.000 lei, înregistrat la nr. 2838/21.04.2022  
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 aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul de investiţie „Extindere rețea de apă în zona Putna – la Mină, în comuna 
Pojorâta, judeţul Suceava”, înregistrat la nr. 2841/21.04.2022  

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, din cadrul Consiliului local 

al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 
10.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului 

pentru întocmirea documentației pentru delegare, prin concesiune, a serviciului public de 

alimentare cu apă în comuna Pojorâta, județul Suceava și organizarea procedurii de 

achiziție, în limita sumei de 35.000 lei , înregistrat la nr. 2844/21.04.2022  
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, din cadrul Consiliului local 
al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

11.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru aprobarea achiziţionării unui 

autoturism nou pentru deservirea Primăriei Comunei Pojorâta, judeţul Suceava, în limita 

sumei de 115.000 lei, înregistrat la nr. 2847/21.04.2022; 
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; 

12. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 

PRIMAR, 

      Ioan –Bogdan CODREANU 

 
 


