
Anexă la dispoziția nr.124/24.06.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 04.07.2022  
 

 
1.  Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu ordinară din data de 

15.06.2022. Inițiator – secretarul general al comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2022, înregistrat la nr. 4325/24.06.2022; 
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 d in 
cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de 
deplasare din luna aprilie 2022 personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au 
resedința în altă localitate decat cea în care profesează, înregistrat la nr. 4319/24.06.2022; 
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 învățământ,  
sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social culturale, culte, protecție 
copii, 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 vânzarea, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață 
de 1070 mp,  identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34585 situat în intravilanul 
comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 4322/24.06.2022; 
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;  



5. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață de 
390 mp,  identic din punct de vedere cadastral cu nr. 35371 situat în intravilanul comunei 
Pojorâta, înregistrat la nr. 4328/24.06.2022; 
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;  

6.Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui bun imobil compus din 
clădire și terenul aferent, ce aparțin domeniului privat al comunei Pojorâta, înscrise în 
Cartea Funciară 35280 – C1 – U3 UAT Pojorâta, înregistrat la nr. 4331/24.06.2022; 

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;  

7 .Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică a următoarelor cantități 
de masă lemnoasă: 384,62 mc - volum brut produse principale, conform actului de punere în 
valoare 209 U.P. I/POJ, u.a. 170A, 423,35 mc – volum brut produse secundare, conform actului 
de punere în valoare 214 U.P.I/ POJ, u.a. 102A, 142A,142J, 144A, 144E, 145B, 91A, 99A, 352,41 
mc – volum brut produse secundare, conform actului de punere în valoare 215 U.P.I/POJ, u.a 
140A, 142F, 143A, 143D, 143F, 145 A,  369,01 mc - volum brut produse secundare, conform 
actului de punere în valoare 224 U.P.I/POJ, u.a 166B – 166D , 179,12 mc - volum brut produse 
secundare, conform actului de punere în valoare 225 U.P.I/POJ, u.a 167C, 153,98 mc - volum brut 
produse secundare, conform actului de punere în valoare 226 U.P.I/POJ, u.a 91B, precum și 
următoarele cantități de masă lemnoasă:  130,35 mc - volum brut produse secundare, conform 
actului de punere în valoare 210 U.P. I/POJ, u.a. 207A, 70B, 57,24 mc – volum brut produse 
secundare, conform actului de punere în valoare 212 U.P.I/ POJ, u.a. 206A , 100,18 mc – volum 
brut produse secundare, conform actului de punere în valoare 213 U.P.I/POJ, u.a 158A, 207B, 91 
C, un volum total de 287,77 mc care vor face parte din grupajul I, înregistrat la nr. 4334/24.06.2022  

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, din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, cu destinaţia către populaţie, a următoarei 
cantităţi de masă lemnoasă: 49,23 mc - volum brut, din care 38,87 mc lemn de lucru și 6,48 mc 



lemn de foc, conform actului de punere în valoare nr. 211, produse secundare, u.a 93 A – 
Pojorâta Cârstea, înregistrat la nr. 4339/24.06.2022  

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, din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

9.Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a cantităţii de 101,86 mc material lemnos 
din partida 216 pentru gospodărire comunală ( construirea unei fântâni, schimbare acoperiş la 
clădirea din domeniul privat al comunei Pojorâta situată la numărul administrativ 463 şi alte 
investiţii din comună, construire remiză , garaj pentru utilajele primăriei și un depozit pentru 
material antiderapant ), înregistrat la nr. 4341/24.06.2022  

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, din cadrul Consiliului local al 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale 
aparatului de specialitate a Primarului Comunei Pojorâta , înregistrat la nr. 4345/24.06.2022  

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

11.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării echipamentelor 
sportive pentru elevii Școlii Gimnaziale Pojorâta, în limita sumei de 4.000 lei, înregistrat la nr. 
4348/24.06.2022; 

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. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
                                                                              PRIMAR, 

                   Ioan –Bogdan CODREANU 
 


