
     
Nr. 5515/18.08.2022 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 18.08.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava  

 
         Şedinţa începe la orele 12 00. 
         Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 18.08.2022, convocată prin dispoziţia 
numărul 143/09.08.2022 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 Vladimir Cîrloanță a lipsit. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Pojorâta din data de 18.08.2022 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 Alexandru Raia – 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 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 administraţ ia 
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. 5162/02.08.2022; 

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. 5308/09.08.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
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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 
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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 
accesul 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; 
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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. 
    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 ordinară din 
04.07.2022 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
      Domnul consilier local Alexandru Raia – 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 
04.07.2022.  
     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. 
5157/02.08.2022; 
    Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5158/02.08.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 5157/02.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5159/02.08.2022. 

       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. 
5398/12.08.2022 - 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. 5157/02.08.2022. 
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         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 
aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pe trimestrul II 
2022, înregistrat la nr. 5162/02.08.2022. Inițiator  -  primarul comunei. 
    Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 

pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5163/02.08.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 5162/02.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5164/02.08.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile Legii 1/2011, 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. 
5399/1.08.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pe trimestrul II 2022, înregistrat la nr. 
5162/02.08.2022.  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 
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. 5308/09.08.2022. 
       Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 

pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5309/09.08.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.5308/09.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5310/09.08.2022. 
       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. 5400/12.08.2022  - preşedintele 
de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 5308/09.08.2022. 

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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       Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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.Inițiator  -  primarul comunei. 
       Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 

pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5329/09.08.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr.5328/09.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5330/09.08.2022. 
       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.5401/12.08.2022, de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – 
culturale, protecție copii, turism înregistrat la nr. 5402/12.08.2022, precum și de avizul comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
înregistrat la nr. 5403/12.08.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Pojorâta, județul Suceava, înregistrat la 
nr. 5328/09.08.2022. 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 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. 
       Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 

pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5201/04.08.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 5200/04.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5202/04.08.2022. 
       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. 5404/18.08.2022, precum și de 
avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, înregistrat la nr. 5405/18.08.2022  - 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 pentru împrejmuirea curții interioare a Primăriei Comunei 
Pojorâta, în limita sumei de 7.500 lei, înregistrat la nr. 5200/04.08.2022. 

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 
pentru 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.Inițiator  -  
primarul comunei.  
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       Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5166/02.08.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 5165/02.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5167/02.08.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, de prevederile OMEC 5576/2011, și a HGR 1064/2020, 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. 5406/12.08.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și 
protecție socială, activități social – culturale, protecție copii, turism înregistrat la nr. 5407/12.08.2022,  
precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 5408/18.08.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

    Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind pentru 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. 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 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 . Inițiator  -  primarul comunei.  

       Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului primar 
pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5306/09.08.2022, proiectul de hotărâre 
înregistrat la nr. 5302/09.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5307/09.08.2022. 
       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. 
5409/12.08.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 5410/18.08.2022  - 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 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. 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 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. 
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         Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5326/09.08.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.5325/18.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5327/09.08.2022. 
       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. 5411/12.08.2022, de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – 
culturale, protecție copii, turism înregistrat la nr. 5412/12.08.2022,  precum și de avizul comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
înregistrat la nr. 5413/18.08.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe 
marginea celor prezentate  - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea 
celor prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 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 alocarea din bugetul local 
al comunei Pojorâta a sumei de 10.000 lei pentru desfăşurarea activităţilor privind promovarea 
educației formării profesionale și accesul la programe educaționale pentru tineret și comunitate prin 
activități non-formale, ateliere și conferință, pentru anul 2022, înregistrat la nr. 5322/09.08.2022. 
Inițiator  -  primarul comunei. 
         Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5323/09.08.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.5322/18.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5324/09.08.2022. 
       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. 5414/12.08.2022, de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – 
culturale, protecție copii, turism înregistrat la nr. 5415/12.08.2022 - preşedintele de şedinţă solicită 
alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate  - preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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 accesul la programe educaționale pentru tineret și comunitate prin 
activități non-formale, ateliere și conferință, pentru anul 2022, înregistrat la nr. 5322/09.08.2022. 
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 atribuirea denumirii de 
,, ȘTEFAN STRĂJERI”  a bunului imobil cu destinația ,,Biblioteca din comuna Pojorâta” din satul 
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Pojorâta, comuna Pojorâta, județul Suceava înregistrat la nr.3959/ 08.06.2022. Inițiator – primarul 
comunei.  
         Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 3960/08.06.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.3959/08.06.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.3961/08.06.2022. 
       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. 3962/08.06.2022, de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – cultuale, 
culte, protecție copii, înregistrat la nr. 3963/08.06.2022 de avizul comisiei pentru administrația 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la 
nr. 3964/08.06.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 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 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. 
Inițiator – primarul comunei.  
         Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5319/09.08.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.5320/09.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5321/09.08.2022. 
       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. 5416/12.08.2022 - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

         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 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. 

        Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5332/09.08.2022, proiectul de 
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hotărâre înregistrat la nr.5331/09.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5333/09.08.2022. 
       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. 5417/12.08.2022 de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – cultuale, 
culte, protecție copii, înregistrat la nr. 5418/12.08.2022 de avizul comisiei pentru administrația 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la 
nr. 5419/12.08.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

         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 aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Pojorâta, înregistrat la 
nr. 5334/09.08.2022. 

        Domnul consilier local Raia Alexandru – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 5353/09.08.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr.5352/09.08.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.5376/09.08.2022. 
       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. 5420/12.08.2022 de avizul 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – cultuale, 
culte, protecție copii, înregistrat la nr. 5421/12.08.2022 de avizul comisiei pentru administrația 
publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la 
nr. 5422/12.08.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 
5334/09.08.2022. 
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
       Se trece la ultimul punct al ordinii de zi. 
       Referitor la solicitarea domnului Grigorean Marcel privind scutirea de la plata impozitului pentru 
o mașină , Consiliul Local al comunei Pojorâta va da curs solicitării începând 01.01.2023. 
        Referitor la solicitarea doamnei Bursuc Cristina privind închirierea unei suprafețe de teren, 
Consiliul Local al comunei Pojorâta va da curs solicitării.  
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        Referitor la solicitarea doamnei Corleciuc Veronica privind închirierea unei suprafețe de teren, 
Consiliul Local al comunei Pojorâta va da curs solicitării.  

     Domnul primar aduce la cunoștința plenului detalii despre  festivitatea care se va desfășura în 
perioada 15-16 .09.2022 intitulată ,, ziua vacii” în locul numit ,, Râia Neagră” unde vor participa 
fermierii localității , ministrul agriculturii și alte personalități care vor discuta problemele cu cere se 
confruntă sectorul zootehnic. 

         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 Raia Alexandru - 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, 
                        Raia Alexandru                                               Elena Smaranda LEHACI  
 


