
Anexă la dispoziția nr.143/18.08.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 18.08.2022 
 

 
1.  Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu ordinară din data de 04.07.2022. 

Inițiator – secretarul general al comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat 

la nr. 5157/02.08.2022; 
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 aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de 
dezvoltare pe trimestrul II 2022, înregistrat la nr. 5163/02.08.2022; 
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 din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  

4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special  Președintelui Asociației Județene pentru Apă și 
Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT comuna Pojorâta, județul Suceava Actele 
Adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare 
Suceava, înregistrat la nr. 5309/09.08.2022; 
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 din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al 
comunei Pojorâta, județul Suceava, înregistrat la nr. 5328/09.08.2022; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei; 
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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, protecţie 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 demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unui gard pentru 
împrejmuirea curții interioare a Primăriei Comunei Pojorâta, în limita sumei de 7.500 lei , înregistrat la 
nr.5200/04.08.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  



Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel – consilier achiziții publice; 
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 acordarea bursei de merit pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Pojorâta 
care au finalizat anul școlar 2021-2022 cu media 10 ( zece), înregistrat la nr. 5165/02.08.2022  

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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, protecţie copii, comisia pentru administraţie 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 și montării unui număr de șase 
camere de supraveghere video care se vor amplasa pe clădirea Primăriei Comunei Pojorâta și pe clădirea 
Centrului Cultural Pietrele Doamnei și a unei unități PC cu HDD în limita sumei de 14.000 lei, înregistrat la nr. 
5305/09.08.2022  

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel – consilier achiziții publice; 
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 alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 15.000 lei 
în vederea achiziționării materialelor de promovare turistică, înregistrat la nr.5325/18.08.2022  

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, comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, protecţie copii, 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 alocarea din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 10.000 lei 
pentru desfăşurarea activităţilor privind promovarea educației formării profesionale și accesu l la programe 
educaționale pentru tineret și comunitate prin activități non-formale, ateliere și conferință, pentru anul 

2022, înregistrat la nr. 5322/09.08.2022  
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, 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 atribuirea denumirii de ,, ȘTEFAN STRĂJERI”  a bunului imobil cu destinația 
,,Biblioteca din comuna Pojorâta” din satul Pojorâta, comuna Pojorâta, județul Suceava înregistrat la 
nr.3959/ 08.06.2022  



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, comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, protecţie copii, 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 aprobarea constituirii fondului de conservare și regenerare a pădurilor cu 
privire la procentul aplicat la volumul de masă lemnoasă autorizat în 2022, înregistrat la nr. 
5320/09.08.2022; 

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;  

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de evaluare a probei 
de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat , sesiunea iunie – octombrie 2022, pentru unitatea școlară ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
POJORÂTA, înregistrat la nr. 5331/09.08.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei; 
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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, protecţie copii, 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 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pojorâta, județul Suceava, înregistrat la nr. 5334/09.08.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei; 
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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, protecţie copii, 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 
 


