
Anexă la dispoziția nr.113/19.05.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 23.05.2022 
 

1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Pojorâta din data de 04.05.2022. 
Iniţiator – secretarul comunei .  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 
2022, înregistrat la nr.3501/19.05.2022.  

     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: comisia pentru programe de dezvoltare economico – 
socială,  buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism, din cadrul Consiliului local 
al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind  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 78.000 lei, înregistrat la nr.3497/19.05.2022.  
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna 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 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. 3511/19.05.2022; 



5. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea reparării pompei de apă a 
autospecialei de stingere a incendiilor din dotarea primăriei comunei Pojorâta, în limita 
sumei de 15.000 lei, înregistrat la nr. 3515/19.05.2022; 
Inițiator  -  primarul comunei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna 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 din cadrul Consiliului local 
al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

6. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
 

  
PRIMAR,  

Ioan – Bogdan CODREANU 
 


