
Anexă la dispoziția nr.123/07.06.2022 
 

- Proiect – 
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 15.06.2022 
 
 

1.  Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu extraordinară din data de 
23.05.2022. Inițiator – secretarul general al comunei. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat 
la nr. 3896/07.06.2022; 
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 administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea realizării unei structuri de fundație pentru 
montarea unui panou publicitar în  locul numit ,, Dealul Raia” din comuna Pojorâta,  județul Suceava în 
limita sumei de 19.000 lei, înregistrat la nr. 3899/07.06.2022; 
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, agricul tură, 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;  
4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și transportării materialului 
lemnos necesar pentru perioada sezonului rece 2022 – 2023 în vederea asigurării încălzirii următoarelor 
instituții: Școala primară Pojorâta, Școala Gimnazială Pojorâta, Grădinița cu Program Normal nr.1 Pojorâta, 
Primăria comunei Pojorâta, clădirea de la stadionul comunei Pojorâta şi Centrul Cultural Pietrele Doamnei 
Pojorâta, în limita sumei de 102.000 lei, înregistrat la nr. 3902/07.06.2022; 
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 demararea procedurii în vederea achiziționării unui număr de 170 bucăți scaune 
pentru dotarea școlilor de pe raza comunei Pojorâta,  în limita sumei de 22.000 lei , înregistrat la nr. 
3905/07.06.2022; 
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 închirierea, prin atribuire directă sau prin licitație publică cu plic  închis a trupului 
de pășune proprietate a comunei Pojorâta în suprafață totală de 105,44 ha , înregistrat la nr. 
3908/07.06.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Aurel Prundean – 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;  
7.Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață de 1066 mp,  
identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34561 situat în intravilanul comunei Pojorâta,  înregistrat la 
nr. 3913/07.06.2022  

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru – consilier superior în cadrul  biroului 
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 discip lină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice,din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  

8. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului privind reabilitarea 
Drumului Comunal Pârâul Hăului pe o lungime de 235 metrii liniari, din localitatea Valea Putnei, comuna 
Pojorâta, județul Suceava, în limita sumei de 387.000 lei, înregistrat la nr. 3916/07.06.2022  

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 a două plase textile de protecție de 
dimensiune 40/6 metrii din polietilenă pentru terenul de sport din incinta stadionului comunal Pojorâta și a unui 
număr de două dalii din cauciuc și bordurile aferente care se vor monta la spațiul de joacă din satul Valea Putnei, 
comuna Pojorâta, în limita sumei de 6.500 lei, înregistrat la nr. 3919/07.06.2022  

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 vânzarea, prin licitație publică a unui teren curți clădiri în suprafață de 188 
mp,  identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34345 situat în intravilanul comunei Pojorâta, înregistrat 
la nr. 3922/07.06.2022  

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru – consilier superior în cadrul  biroului 
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 vânzarea, prin licitație publică a unui teren curți clădiri în suprafață de 653 
mp,  identic din punct de vedere cadastral cu nr. 35340 situat în intravilanul comunei Pojorâta , înregistrat 
la nr. 3925/07.06.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu - Dumitru – consilier superior în cadrul  biroului 
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.Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren curți clădiri în suprafață de 297 
mp,  identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34332 situat în intravilanul comunei Pojorâta, înregistrat 
la nr. 3928/07.06.2022; 

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 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 privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață de 3340 
mp,  identic din punct de vedere cadastral cu nr. 35369 situat în intravilanul comunei Pojorâta, înregistrat 
la nr. 3931/07.06.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu – Dumitru – consilier în cadrul biroului 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; 

14.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unui gard pe stadionul 
din satul Pojorâta, comuna Pojorâta, județul Suceava, în limita sumei de 30.000 lei,  înregistrat la nr. 
3934/07.06.2022; 

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;  

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorâta pentru lunile 
iulie, august și septembrie 2022, înregistrat la nr. 3937/07.06.2022. 

      Inițiator  -  primarul comunei. 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei;    
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; 

16. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
                                                                              PRIMAR, 



                   Ioan –Bogdan CODREANU 
 


