
Anexă la dispoziția nr.42/27.01.2023 
 

- Proiect –  
ORDINEA DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Pojorâta din data de 06.02.2023 
 

 
1.  Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu ordinară din data de 20.01.2023. 

Inițiator – secretarul general al comunei. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, înregistrat la nr. 

667/27.01.2023; 
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 Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2023, 
înregistrat la nr. 680/27.01.2023; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Bîrgăuan Viorel - șef SVSU; 
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 planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2023, înregistrat la nr. 683/27.01.2023; 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei;  
Raportul de specialitate întocmit de domnul Bîrgăuan Viorel - șef SVSU; 
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 unui număr de 19 ( nouăsprezece 
) indicatoarea rutiere care vor fi amplasate pe drumurile comunale, prin achiziție directă, în limita sumei de 
3.000 lei, înregistrat la nr. 686/27.01.2023 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Toader Daniel Fisuș - consilier 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 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 aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între  UAT Comuna Pojorâta 
și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru asigurarea colaborării interinstituționale  în cadrul 
proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, înregistrat la nr. 689/27.01.2023;  
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 



Raportul de specialitate întocmit de doamna Burduhos Georgeta – consilier superior în cadrul 
compartimentului asistență și protecție socială; 
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,  

7.  Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică a unui teren fânețe în suprafață de 972 mp,  
identic din punct de vedere cadastral cu nr. 33461, ce aparține domeniului privat al comunei Pojorâta, 
înscris în Cartea Funciară 33461, înregistrat la nr. 692/27.01.2023. 
Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei; 
Raportul de specialitate întocmit de domnul Lehaci Silviu Dumitru  – 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 administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  

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

                   Ioan –Bogdan CODREANU 
 


