
     
Nr.924/06.02.2023 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 06.02.2023 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Pojorâta, 
judeţul Suceava 

 
         Şedinţa începe la orele 10 00. 
         Deschiderea lucrărilor şedinţei ordinare din data de 06.02.2023, convocată prin dispoziţia 
numărul 42/27.01.2023 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 27.01.2023 au fost prezenţi domnul Ioan Bogdan Codreanu – 
primarul comunei și doamna Elena Smaranda Lehaci – secretarul general al comunei.  
          Prin hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 1/09.01.2023, domnul consilier 
local Gheorghe Străjer a fost ales președinte de ședință pe o perioadă de trei luni, respectiv 
ianuarie, februarie și martie 2023. 

      Domnul consilier local Gheorghe Străjer – 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 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; 
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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. 
    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 ordinară din 
20.01.2023 a Consiliului Local al comunei Pojorâta.  
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      Domnul consilier local Gheorghe Străjer – 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 20.01.2023.  
     Cine este pentru? 

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

Se trece la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi şi anume proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, înregistrat la nr. 
667/27.01.2023; 

Domnul consilier local Gheorghe Străjer– președintele de ședință dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 668/27.01.2023, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 667/27.01.2023, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.697/27.01.2023. 

       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. 
879/03.02.2023 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate.   

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2023, înregistrat la nr. 667/27.01.2023. 
         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 aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscuri pentru anului 2023. Inițiator  -  
primarul comunei. 
    Domnul consilier local Gheorghe Străjer– președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 681/27.01.2023, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 680/27.01.2023, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.682/27.01.2023. 
       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. 
880/03.02.2023, de avizul comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, activități social culturale, culte, protecție copii, înregistrat la nr. 881/03.02.2023, de avizul 
comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii 
publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr. 882/03.02.2023 - preşedintele de şedinţă 
solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
Analiză și Acoperire a Riscuri pentru anului 2023. Inițiator  -  primarul comunei. 
       Cine este pentru? 

        Cine este împotrivă?  
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        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 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. 
       Domnul consilier local Gheorghe Străjer – președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 684/27.01.2023, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 683/27.01.2023, precum și raportul de specialitate înregistrat la nr. 
685/27.01.2023. 
        Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de prevederile Legii nr.481/2004 , de prevederile HGR 
1040/09.08.2006, 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. 883/03.02.2023, de avizul comisiei pentru 
administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 
cetățenilor, înregistrat la nr. 884/03.02.2023  - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau 
discuţii pe marginea celor prezentate. 

      Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 
      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 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 
       Domnul consilier local Gheorghe Străjer– președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.687/27.01.2023, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 686/27.01.2023, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.688/27.01.2023. 
       Ţinând cont de cele prezentate, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, de prevederile Legii nr.98/2016, 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.885/03.02.2023, precum și de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 886/03.02.2023  - 
preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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. 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 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.   
       Domnul consilier local Gheorghe Străjer– președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr.690/27.01.2023, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 689/27.01.2023, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.691/27.01.2023. 
       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. 
887/03.02.2023 - preşedintele de şedinţă solicită alte propuneri sau discuţii pe marginea celor 
prezentate. 

          Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul 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.  

             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 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. 
       Domnul consilier local Gheorghe Străjer– președintele de ședință dă cuvântul domnului 

primar pentru a prezenta referatul de aprobare înregistrat la nr. 693/27.01.2023, proiectul de 
hotărâre înregistrat la nr. 692/27.01.2023, precum și raportul de specialitate înregistrat la 
nr.694/27.01.2023. 
       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. 
889/03.02.2023, de avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, înregistrat la nr. 890/03.023.2023 - 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 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. 
           Cine este pentru? 

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

     Se trece la ultimul punct al ordinii de zi . 
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     Referitor la solicitarea doamnei Bărbuță Nina privind cumpărarea unei suprafețe de teren pe 
care o deține în arendă, Consiliul Local al comunei Pojorâta va da curs solicitării. Se va proceda la 
efectuarea unui raport de evaluare pentru stabilirea corectă a prețului de vânzare . 
     Referitor la solicitarea doamnei Poienar Ioana privind reducerea taxei de salubrizare, Consiliul 
Local al comunei Pojorâta va da curs solicitării, în sensul că se aprobă reducerea taxei de 
salubrizare de la 210 lei la 50 lei / anual. 
Referitor la solicitarea doamnei Zuza Alexandrina privind construirea / reabilitarea / extinderea 
podului existent pentru a se asigura accesul la locuința cetățenilor din zonă, Consiliul Local 
constată că acel pod nu se regăsește în inventarele ( domeniul public /privat) comunei Pojorâta, 
dar dacă pe parcursul anului vor fi identificate sume cu o astfel de destinație vor fi alocate. 
 Referitor la solicitarea domnului Bosancu Sorin – reprezentant al SC La Sorina SRL privind 
reducerea taxei de salubrizare, Consiliul Local al comunei Pojorâta va da curs solicitării, în sensul 
că se aprobă reducerea taxei de salubrizare de la 1000 lei la 500 lei / anual.. 
       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. 

        Domnul consilier local Gheorghe Străjer- 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 
                     Gheorghe STRĂJER                                                    Elena Smaranda LEHACI 
                           Gheorghe Străjer                                                 Elena Smaranda LEHACI  
 


