
     
Nr. 4107/15.06.2022 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 15.06.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava  

 
         Şedinţa începe la orele 13 00. 
         Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 15.06.2022, convocată prin dispoziţia 
numărul 123/07.06.2022 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 
zece cei unsprezece consilieri locali în funcție, domnul consilier local Constantin Cosmaciuc a lipsit. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Pojorâta din data de 15.06.2022 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 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 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, 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; 
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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 
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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 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 
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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. 
    Se supune la vot proiectul ordinii de zi, se aprobă cu unanimitate de voturi. 

     Consilierii locali iau la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal din şedinţa extraordinară din 
23.05.2022 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
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      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 
23.05.2022.  
     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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat la nr. 
3896/07.06.2022; 
    Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 3897/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 3896/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3898/07.06.2022. 

       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii 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. 
4048/14.06.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate.   

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat la nr. 3896/07.06.2022. 
         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 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. 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. 3900/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 3899/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3901/07.06.2022. 
       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. 
4049/14.06.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 4050/14.06.2022 - 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 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. Inițiator  -  primarul comunei. 

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 



 6 

        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 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. 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. 3903/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.3902/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3904/07.06.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii nr. 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. 
4051/14.06.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 4052/14.06.2022 - 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 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. 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 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. 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. 3906/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 3905/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3907/07.06.2022. 
       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.4053/14.06.2022, precum și de 
avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, înregistrat la nr. 4054/14.06.2022 - 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 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. Inițiator  -  
primarul comunei. 

         Cine este pentru? 
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        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 
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. 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. 3909/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 3908/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3910/07.06.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile OUG 34/2013, 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. 
4055/14.06.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 4056/14.06.2022  - 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 a comunei Pojorâta în 
suprafață totală de 105,44 ha , înregistrat la nr. 3908/07.06.2022 
         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 
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.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. 3914/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 3913/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3915/07.06.2022. 
       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. 4057/14.06.2022, precum și de 
avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, înregistrat la nr. 4058/14.06.2022  - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate. 
    Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 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 reabilitarea Drumului Comunal 
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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 . 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. 3917/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 3916/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3918/07.06.2022. 
       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. 
4059/14.06.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr.4060/14.06.2022 - 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 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. 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 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. 
         Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 3920/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.3919/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3921/07.06.2022. 
       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. 
4061/14.06.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 4062/14.06.2022 - 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 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. Inițiator  -  primarul 
comunei.  

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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     Se trece la următorul punct al ordinii de zi, proiectul 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  . 

         Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 3923/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.3922/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3924/07.06.2022. 
       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. 
4063/14.06.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 4064/14.06.2022 - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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 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 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. 

         Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.3926/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.3925/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3927/07.06.2022. 
       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. 4065/14.06.2022, precum și de 
avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, înregistrat la nr. 4066/14.06.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii 
pe marginea celor prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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.  
         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 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 

         Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.3929/07.06.2022, proiectul de 
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hotărâre înregistrat la nr.3928/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3930/07.06.2022. 
       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. 4067/14.06.2022, precum și de 
avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, înregistrat la nr. 4068/14.06.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii 
pe marginea celor prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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.  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 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 

         Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.3932/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.3931/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3933/07.06.2022. 
       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. 
4069/14.06.2022, 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. 4070/14.06.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pentru 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.  
         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 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 

         Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.3935/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.3934/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3936/07.06.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii nr. 98/2016, de avizul comisiei pentru programe de 
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dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
4071/14.06.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 4072/14.06.2022 - 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 gard pe stadionul din satul Pojorâta, comuna Pojorâta, județul 
Suceava, în limita sumei de 30.000 lei, înregistrat la nr. 3934/07.06.2022. 
         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 desemnarea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorâta pentru lunile iulie, august și septembrie 2022, 
înregistrat la nr. 3937/07.06.2022.  

       Domnul consilier local Grigorean Ilie Teodor – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.3938/07.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.3937/07.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3939/07.06.2022. 
       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. 4073/14.06.2022, de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social - culturale, 
culte, protecție copii înregistrat la nr. 4074/14.06.2022, precum și de avizul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la 
nr. 4075/14.06.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 
      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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.  
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

        Se trece la ultimul punct al ordinii de zi. 
La ședința de consiliu a fost prezent domnul Maxim Samuilă Aristide cetățean al comunei Pojorâta, 
cu domiciliul în satul Valea Putnei care aduce la cunoștința plenului necesitatea atribuirii directe sau 
prin licitație publică, a suprafeței de 105,44 ha teren pășune proprietatea privată a comunei 
Pojorâta, teren situat în satul Valea Putnei, în vederea pășunării animalelor cetățenilor.  
Domnul Maxim Samuilă Aristide arată faptul că, cetățenii din Valea Putnei vor să meargă înainte cu 
asociația, există încărcătura necesară / ha , conform legislației în vigoare, iar vizita sa la Instituția 
Prefectului a fost doar pentru a se interveni legal la cei de la CNAIR pentru a semna procesul 
verbal de vecinătate în vederea intabulării pășunii. 
Domnul primar arată faptul că s-a cedat o suprafață de teren pentru culoarul de care vorbeau cei de 
la drumurile naționale, teren care se va recupera , prin instanță la timpul potrivit. 
Domnul viceprimar explică plenului și domnului Samuilă procedura ce va urma după obținerea 
avizului de legalitate. 
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Domnul primar aduce la cunoștința plenului problema privind asfaltarea unor drumuri comunale, se 
așteaptă semnarea contractului privind reabilitarea drumurilor comunale Peciște, Stadion și 
Primăriei.   
 Domnul primar aduce la cunoștința plenului detalii despre proiectul privind aducțiunea cu 
gaz metan, este declarat eligibil și se așteaptă semnarea contractului. 

         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  14 15. 
 
 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL, 
                        Grigorean Ilie Teodor                                               Elena Smaranda LEHACI  
 


