
Anexă la dispoziția nr.179/26.10.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 02.11.2022  
 

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

06.10.2022. Inițiator – secretarul general al comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, 

înregistrat la nr. 7067/24.10.2022; 
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; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor banesti reprezentand cheltuieli de 
deplasare din luna septembrie 2022 personalului didactic al Școlii Gimnaziale Pojorâta care au 
resedința în altă localitate decat cea în care profesează, înregistrat la nr. 7070/24.10.2022; 
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 execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a 
secţiunii de dezvoltare pe trimestrul III 2022, înregistrat la nr. 7073/24.10.2022; 
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 pentru modificarea art.6 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Pojorâta nr. 76/26.09.2013 privind modificarea art. 6 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Pojorâta nr. 120/ 10.12.2012 pentru stabilirea unor norme cu privire la activităţile de 



gospodărire, întreţinere şi curăţenie, activităţi comerciale şi protecţia mediului în comuna Pojorâta, 
înregistrat la nr. 7076/24.10.2022; 
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; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a suprafeței de 
773 mp teren care aparține domeniului public al comunei Pojorâta, înscris în CF 34075 a 
comunei cadastrale Pojorâta în vederea amenajării căii de acces ( drum ) atât la clădirea 
stadion al comunei Pojorâta, cât și la locuințele cetățenilor din zonă, înregistrat la nr. 
7079/24.10.2022; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Petrică Iordan – consilier superior în cadrul  
compartimentului registru agricol; 
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;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei 
de 2.000 lei în vederea achiziționării materialelor necesare construirii unui soclu pentru 
montarea unei Cruci pe pășunea situată în locul numit ,, Dealul Raia”,  înregistrat la nr. 
7082/24.10.2022  
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  – consilier superior în cadrul 
Biroului 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 li niştii publice 
din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  

8.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei 
de 10.000 lei în vederea achiziționării materialelor necesare construirii unei scări din metal 
pentru clădirea – stadionul comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 7085/24.10.2022. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  – consilier superior în cadrul 
Biroului 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;  

9.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Pojorâta a unor imobile 
aflate în proprietatea publică și privată a comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 7088/24.10.2022.  
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; 

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

                   Ioan –Bogdan CODREANU 
 


