
     
Nr. 3158/04.05.2022 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 04.05.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava  

 
         Şedinţa începe la orele 14 00. 
         Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 04.05.2022, convocată prin dispoziţia 
numărul 105/26.04.2022 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 04.05.2022 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 primar dorește suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre și anume: 
proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziţionării a unui număr de 8 ( opt) litere 
volumetrice cu numele localității Pojorâta care va fi amplasate pe o placă din beton situată în locul numit ,, 
Dealul Raia” din comuna Pojorâta, județul Suceava în limita sumei de 33.800 lei, înregistrat la nr. 
2850/21.04.2022. 

     Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor  – 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 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; 
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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; 
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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 publ ice, 
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. 
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    Se supune la vot proiectul ordinii de zi şi se aprobă cu completările ulterioare și se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

     Consilierii locali iau la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal din şedinţa extraordinară 
convocată de îndată din 19.04.2022 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
      Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – 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 
19.04.2022.  
     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 
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; 
    Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 2824/21.04.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 2823/21.04.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.2825/21.04.2022. 

       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. 
2971/29.04.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social - culturale, culte, protecție copii înregistrat la nr.2972/29.04.2022, precum și 
de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, înregistrat la nr. 2973/29.04.2022 - 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 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; 
         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 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat la nr. 2826/21.04.2022. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
    Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 2827/21.04.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 2826/21.04.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.2828/21.04.2022. 
       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. 
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2853/29.04.2022, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat la nr. 2826/21.04.2022. 

         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 
aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pe trimestrul I 2022, 
înregistrat la nr. 2829/21.04.2022. 
       Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 2830/21.04.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 2829/21.04.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.2831/21.04.2022. 
       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 prevederile art. 49, alin.12) din 
Legea 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. 2854/29.04.2022, preşedintele de şedinţă 
solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 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 doamnei Spatariu Paraschiva în vederea procurării 

medicamentelor, înregistrat la nr. 2832/21.04.2022. Inițiator  -  primarul comunei. 
       Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 2833/21.04.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 2832/21.04.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.2363/06.04.2022. 
       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. 2855/29.04.2022, de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – culturale 
, culte, protecție copii, înregistrat la nr. 2856/29.04.2021, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la 
nr. 2857/29.04.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de 

urgență doamnei Spatariu Paraschiva în vederea procurării medicamentelor , înregistrat la nr. 
2832/21.04.2022. Inițiator  -  primarul comunei. 

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
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        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 
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. Inițiator  -  
primarul comunei.  
       Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 1521/07.03.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 1522/07.03.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.1546/07.03.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Ordinului  nr. 564/2008, 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. 
1546/07.03.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social – culturale , culte, protecție copii, înregistrat la nr. 1547/07.03.2021, precum 
și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, înregistrat la nr. 1548/07.03.2022  - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate. 
          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 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 impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023 , înregistrat la nr. 
2835/21.04.2022. Inițiator  -  primarul comunei.  

       Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 2836/21.04.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 2835/21.04.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.2837/21.04.2022, anunțul privind elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor 
și taxelor locale, precum și a taxelor speciale aferente anului 2023 înregistrat la nr. 
2209/31.03.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii 207/2015, 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. 
2857/29.04.2022, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 
    Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, înregistrat la nr. 2835/21.04.2022  . Inițiator  -  
primarul comunei.  
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu un număr de 10 voturi ,, pentru” și 1 vot ,, împotrivă”, domnul consilier Șalvari 
Niculai a votat ,,împotrivă”. 
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       Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. Inițiator  -  primarul comunei.  
       Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 2839/21.04.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 2838/21.04.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.2840/21.04.2022. 
       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. 
2859/29.04.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 2860/29.04.2022  - 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 
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. 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 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. 
         Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 2842/21.04.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.2841/21.04.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.2843/21.04.2022. 
       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. 
2861/29.04.2022, preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre 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 . 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 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  . 
         Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 2845/21.04.2022, proiectul de 
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hotărâre înregistrat la nr.2844/21.04.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.2846/21.04.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii 100/2016, 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. 
2862/29.04.2022, 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 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.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 

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  
         Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.2848/21.04.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.2847/21.04.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.2849/21.04.2022. 
       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. 
2863/29.04.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 2864/29.04.2022 - 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 
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. 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 achiziţionării a unui număr de 8 ( opt) litere volumetrice cu numele localității Pojorâta care va fi 
amplasate pe o placă din beton situată în locul numit ,, Dealul Raia” din comuna Pojorâta, județul Suceava în 

limita sumei de 33.800 lei, înregistrat la nr. 2850/21.04.2022. 
         Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.2851/21.04.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.2850/21.04.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.2852/21.04.2022. 
       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. 2865/29.04.2022, precum și de 



 9 

avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, înregistrat la nr. 2866/29.04.2022 - 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 
achiziţionării a unui număr de 8 ( opt) litere volumetrice cu numele localității Pojorâta care va fi amp lasate pe 
o placă din beton situată în locul numit ,, Dealul Raia” din comuna Pojorâta, județul Suceava în limita sumei 

de 33.800 lei, înregistrat la nr. 2850/21.04.2022. 
        Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
       Cine se abţine? 
       Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

     Se trece la ultimul punct al ordinii de zi și anume: 
      Referitor la solicitarea domnului Forminte Andrei Ionuț înregistrată la nr. 2981/05.05.2022 se va 
demara procedura în acest sens. 
      Referitor la solicitarea domnului Leuștean Gavriluț - Octavian înregistrată la nr. 
2501/12.04.2022 se va demara procedura în acest sens. 
      Referitor la solicitarea domnului Mateiciuc Ștefan înregistrată la nr. 2657/15.04.2022 se va 
demara procedura în acest sens. 
      Referitor la solicitarea doamnei Grigorean Lucreția înregistrată la nr. 2532/12.04.2022 se va 
demara procedura în acest sens. 
       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 Grigorean Ilie Teodor - 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, 
                        Grigorean Ilie Teodor                                               Elena Smaranda LEHACI  


