
Anexă la dispoziția nr.146/26.08.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 01.09.2022  
 

1.  Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu ordinară din data de 
18.08.2022. Inițiator – secretarul general al comunei. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, 
înregistrat la nr. 5665/26.08.2022; 
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 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 iunie 2022 personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au 
resedința în altă localitate decat cea în care profesează, înregistrat la nr. 5680/26.08.2022; 
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 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 aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați, pentru 
restul de executat, ai investiției ,, Întreținere Drum comunal Putna din comuna Pojorâta, 
județul Suceava”, înregistrat la nr. 5671/26.08.2022; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel – consilier superior în cadrul  
biroului urbanism, cadastru, mediu, 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; 



5. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Pojorâta 
pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2022, înregistrat la nr. 5674/26.08.2022; 
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 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; 

6.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unui 
cazan cu combustibil solid pentru Școala Primară cu clasele I- IV Pojorâta, prin achiziție directă, 
în limita sumei de 30.000 lei, înregistrat la nr. 5677/26.08.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel – consilier superior în cadrul  
biroului urbanism, cadastru, mediu, 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 demararea procedurii în vederea achiziționării și montării unui număr 
de trei stâlpi din beton care vor fi amplasați în locul numit ,, Valea Străjerilor”, în limita sumei de 
11.000 lei, înregistrat la nr. 5667/26.08.2022  

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel – consilier superior în cadrul  
biroului urbanism, cadastru, mediu, 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, din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

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

                   Ioan –Bogdan CODREANU 
 


