
Anexă la dispoziția nr.212/07.12.2022 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 14.12.2022 
 

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu extraordinară din data de 
24.11.2022. Inițiator – secretarul general al comunei. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul 
comunei Pojorâta, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2023-2024, înregistrat la nr. 8582/07.12.2022. 
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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat 
la nr. 8585/07.12.2022; 
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 încheierea unui act adițional, în vederea majorării prețului serviciilor silvice 
de la 147,12 lei / an/ha la 205 lei / an/ ha, la contractul nr. 1852/18.08.2021 privind darea în administrare 
în regim silvic a suprafeței de 871,80 ha teren fond forestier și darea în administrare sub regim silvic, 
unui Ocol Silvic privat, înregistrat la nr. 8589/07.12.2022; 
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;  

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață de 2.164 mp,  
identic din punct de vedere cadastral cu nr. 34600 din care 2016 mp este situat în intravilanul comunei 
Pojorâta și 148 mp este situat în extravilanul comunei Pojorâta, ce aparține domeniului privat al comunei 
Pojorâta, înscris în Cartea Funciară 34600, înregistrat la nr. 8591/07.12.2022; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitriu – 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;  

6. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de ,, Cetățean de onoare al Comunei Pojorâta” domnului 
Leuștean Emanuel caporal în cadrul Batalionului 17 Vânători de Munte ,, Dragoș Vodă” și premierea 
acestuia cu suma de 10.000 lei. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de secretarul 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 din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  

7. Întrebări, interpelări, petiții și informări. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
            Ioan –Bogdan CODREANU 

  


