
Anexă la dispoziția nr.164/30.09.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 06.10.2022 
 
 

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu ordinară din data de 01.09.2022. 
Inițiator – secretarul general al comunei. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat 
la nr. 6361/27.09.2022; 
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 acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de deplasare din 
luna iulie - august 2022 personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au resedința în altă localitate 
decat cea în care profesează, înregistrat la nr. 6364/27.09.2022; 
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 demararea procedurii în vederea achiziționării, prin achiziție directă, în limita 
sumei de 35.000 lei, a cantității de 150 tone de nisip și 50 de tone de sare, material antiderapant necesar 
pentru întreținerea drumurilor comunale de pe raza localității Pojorâta în perioada sezonului rece 2022-
2023, înregistrat la nr. 6367/27.09.2022; 
Referatul de aprobare întocmit de viceprimarul 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 demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului pentru întocmirea 
documentației tehnice, în urma studiului privind analiza de risc, ce se va supune avizării Inspectoratului de 
Poliție Județean Suceava pentru obiectivele: Primăria Comunei Pojorâta, Centrul Cultural Pietrele Doamnei, 
Centrul de Informare Turistica, Dispensarul Uman și Grădinița cu Program Normal nr. 1 Pojorâta,  în limita 
sumei de 12.000 lei, înregistrat la nr. 6370/27.09.2022; 
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;  

6.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului privind colectarea, 
transportul și depozitarea deșeurilor de pe raza comunei Pojorâta, în limita sumei de 243.000 lei, fără TVA 
înregistrat la nr. 6373/27.09.2022; 

Referatul de aprobare întocmit de viceprimarul 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 scoaterea la vânzare, cu destinaţia către populaţie, a următoarei 
cantităţi de masă lemnoasă: 37,65 mc - volum brut, conform actului de punere în valoare nr. 256, 
produse secundare, u.a 166 I, 212,48 mc – volum brut,  conform actului de punere în valoare nr. 257, 
produse secundare, u.a 139 A și 141 A, 47,29 mc – volum brut conform actului de punere în valoare nr. 
258, produse secundare, u.a 93 A, 98,12 mc – volum brut conform actului de punere în valoare nr. 259, 
produse secundare, u.a 176 A, 99,80 mc – volum brut conform actului de punere în valoare nr. 260, 
produse secundare, u.a 160 A, 108,84 mc – volum brut conform actului de punere în valoare nr. 261, 
produse secundare, u.a 135 B și 135 H, 27,06 mc – volum brut conform actului de punere în valoare 
nr. 262, produse secundare u.a 135 A, 82,30 mc – volum brut conform actului de punere în valoare nr. 
263, produse secundare, u.a 136 A și 136 B, înregistrat la nr. 6376/27.09.2022 

Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Aurel Prundean – consilier în cabinetul primarului; 
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 acordarea cu titlu gratuit a cantităţii de 98,38 mc material lemnos astfel : 39,48 
mc din partida 254 și 58,90 mc din partida 255 pentru gospodărire comunală , înregistrat la nr. 
6379/27.09.2022 
9.Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
                                                                              PRIMAR, 

                   Ioan –Bogdan CODREANU 
 


