
Anexă la dispoziția nr.197/21.11.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 24.11.2022 
 

1.  Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu ordinară din data de 
02.11.2022. Inițiator – secretarul general al comunei. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 , 
înregistrat la nr. 8032/21.11.2022; 
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 modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta 
nr. 48/04.05.2022 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale 
pentru anul 2023, înregistrat la nr. 8034/24.10.2022; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de doamna Ursachi Nicoleta – 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, din cadrul Consiliului local al comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei 
de 25.000 lei în vederea achiziționării și montării plăcilor de granit pentru scările de la 
dispensarul uman din comuna Pojorâta, înregistrat la nr. 8092/21.11.2022; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel – 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 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;  

5. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării unui număr de 
opt costume populare din zona Moldovei pentru dotarea Centrului Cultural Pietrele 



Doamnei din comuna Pojorâta, în limita sumei de 27.000 lei, înregistrat la nr. 
8095/21.11.2022; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de doamna Raia Adriana Iuliana – consilier în cadrul 
primariei 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 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  acordarea din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 10.000 
lei reprezentând un sprijin financiar pentru editarea unei cărții denumite Istoricul Schitului ,, 
Corlățeni ” - Pojorâta , înregistrat la nr. 8098/21.11.2022; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de doamna Raia Adriana – Iuliana – consilier în cadrul 
primăriei 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 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 
20.000 lei în vederea achiziționării papetăriei necesare organizării sărbătorilor de iarnă, 
înregistrat la nr. 8101/21.11.2022  
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;  

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 
26.000 lei în vederea achiziționării unei cantități de 2000 litri motorină și 100 litri benzină pentru 
a alimenta utilajele din dotarea primăriei, înregistrat la nr. 8104/21.11.2022. 
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 acordarea din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 6.500 
lei reprezentând contravaloarea unor kituri de semnătură electronică , înregistrat la nr. 
8111/21.11.2022. 
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; 

10.Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
 

 
PRIMAR, 

    Ioan –Bogdan CODREANU 
 


