
     
Nr.8783/14.12.2022 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 14.12.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava  

 
         Şedinţa începe la orele 12 00. 
         Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 14.12.2022, convocată prin dispoziţia 
numărul 212/07.12.2022 emisă de domnul primar al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, se face 
de către domnul consilier local Alexandru Raia, decanul de vârstă, care informează plenul că 
este întrunit cvorumul, astfel încât şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
          În continuare, secretarul comunei, face prezenţa consilierilor, constatând că sunt prezenţi 
toți cei unsprezece consilieri locali în funcție. 

Dintre salariaţii Primăriei comunei Pojorâta, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Pojorâta din data de 14.12.2022 au fost prezenţi domnul Ioan Bogdan Codreanu – 
primarul comunei, domnul Cârloanță Mihai Cristian - șeful Biroului Financiar contabil și doamna 
Elena Smaranda Lehaci – secretarul general al comunei.  
          Prin hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 98/01.09.2022, domnul consilier 
local Andrei Viorel Raia a fost ales președinte de ședință pe o perioadă de trei luni, respectiv 
octombrie, noiembrie și decembrie 2022. 

      Domnul consilier local Viorel Andrei Raia – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
Ioan – Bogdan Codreanu – primarul comunei, pentru a supune atenţiei Consiliului Local al 
comunei Pojorâta, proiectul ordinii de zi, după cum urmează: 
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; 
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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. 
    Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

     Consilierii locali iau la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal din şedinţa extraordinară 
din 24.11.2022 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
      Domnul consilier local Viorel Andrei Raia – președintele de ședință întreabă Consiliul Local 
dacă sunt discuţii pe marginea procesului verbal. 
       Nefiind discuţii, modificări sau completări de făcut se supune la vot procesul verbal din data 
de 24.11.2022.  
     Cine este pentru? 

    Cine este împotrivă?  
    Cine se abţine? 
    Se aprobă cu unanimitate de voturi.   
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Se trece la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume proiect de hotărâre 
privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul 
comunei Pojorâta, județul Suceava, pentru anul școlar 2023-2024, înregistrat la 
nr.8582/07.12.2022; 
    Domnul consilier local Raia Viorel Andrei – președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 8583/07.12.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 8582/07.12.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.8584/07.12.2022. 

       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de prevederile Legii 1/2011, de avizul comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism , 
înregistrat la nr. 8759/13.12.2022, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, 
muncă și protecție socială, activități social – culturale, protecție copii, turism înregistrat la nr. 
8760/13.12.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 8761/13.12.2022 - preşedintele de 
şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate.   

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei 
unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Pojorâta, județul Suceava, 
pentru anul școlar 2023-2024, înregistrat la nr.8582/07.12.2022. 
         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

       Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat la 
nr.8585/07.12.2022. Inițiator  -  primarul comunei. 
    Domnul consilier local Raia Viorel Andrei – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 8586/07.12.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 8585/07.12.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.8587/07.12.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
8758/13.12.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, înregistrat la nr.8585/07.12.2022 . Inițiator  -  
primarul comunei. 
       Cine este pentru? 

        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

       Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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 
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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. 8588/07.12.2022. 
       Domnul consilier local Raia Viorel - Andrei – președintele de ședință dă cuvântul 

domnului primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 8589/07.12.2022, 
proiectul de hotărâre înregistrat la nr.8588/07.12.2022, precum și raportul de specialitate 
înregistrat la nr.8590/07.12.2022. 
        Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de prevederile Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic, de 
avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei,  urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, turism, înregistrat la nr. 8762/13.12.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte 
propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

       Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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 .Inițiator  
-  primarul comunei. 
       Domnul consilier local Raia Viorel Andrei – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 8592/07.12.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 8591/07.12.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.8593/07.12.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,  
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la 
nr.8763/13.12.2022, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi 
de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 8764/13.12.2022  - preşedintele 
de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. Inițiator  -  primarul comunei. 

         Cine este pentru? 
        Cine este împotrivă?  
        Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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      Se trece la următorul proiect de hotărâre al ordinii de zi şi anume 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. 
       Domnul consilier local Raia Viorel Andrei – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 8596/07.12.2022, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 8595/07.12.2022, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.8597/07.12.2022. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de avizul comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, turism, înregistrat la nr. 
8766/13.12.2022 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 
          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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, 
înregistrat la nr.8595/07.12.2022. 

Cine este pentru? 
Cine este împotrivă?  

  Cine se abţine? 
        Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

       Se trece la ultimul punct al ordinii de zi. 
       Domnul primar al comunei Pojorâta aducea la cunoștința plenului unele aspecte petrecute 
în cadrul Primăriei comunei Pojorâta, în sensul că s-au aplicat sancțiuni unor funcționari publici  
astfel: domnul Cîrloanță Sorin a produs un document , mai exact un aviz de funcționare pentru 
bar / restaurant , document pe care semnătura primarului este falsificată . A fost sesizată comisia 
de disciplină, iar domnului Cîrloanță Sorin i s-a aplicat sancţiunea prevăzută art. 492 alin.3, lit.b  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv ,, 
diminuarea drepturilor salariale cu 5 % pe o perioadă de până la 2 luni” respectiv pentru lunile 
noiembrie și decembrie 2022. Tot o sancțiune i s-a aplicat și doamnei Ostanschi Valenuța 
respectiv ,, mustrare scrisă” pentru neglijență în rezolvarea lucrărilor, precum și ridicarea 
dreptului de a aplica ștampila cu legenda ,, control financiar preventiv” pe perioadă 
nedeterminată. După toate acestea s-a descoperit că în perioada concediului primarului comunei, 
mai exact în data de 6 septembrie 2021, perioadă în care atribuțiile au fost delegate 
viceprimarului comunei, domnul Cîrloanță Sorin a luat și a folosit ștampila, deși aceasta era în 
custodia  compartimentului proiecte cu finanțare externă, cu legenda ,, semnătura primarului” 
aplicând-o pe anexa la autorizația de funcționare a unui restaurant din comună, precum și 
modificarea acordului de funcționare, prin  înscrierea unui alt cod CAEN.  Deși acestă ștampilă a 
fost confecționată în anul 2016  se regăsește aplicată pe acel înscris pentru perioada 2015-2020. 
Toate aceste lucruri s-au făcut fără știința viceprimarului comunei. Pentru acest lucru a fost 
sesizată din nou comisia de disciplină cu propunerea de aplicarea sancțiunii prevăzute de art. 
492, alin.3), lit.,,e” respectiv ,, retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă 
de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului ”, iar după 01.01.2023 se va 
proceda la o reorganizare în cadrul Primăriei comunei Pojorâta. 
          Menționăm faptul că prevederile art.141 din OUG 57/2019 au fost respectate întocmai și 
comisiile de specialitate au deliberat cu respectarea cvorumului prevăzut de lege. 
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        Domnul consilier local Raia Viorel Andrei - preşedintele de şedinţă, constatând că nu mai 
sunt probleme în discuţie, mulţumeşte domnilor consilieri locali pentru participare şi declară 
închise lucrările şedinţei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
          Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
          Şedinţa se încheie la orele  14 15. 
 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                           Raia Viorel Andrei                                                  Elena Smaranda LEHACI  
 


