
ROMANIA 
JUDETUL  SUCEAVA 
COMUNEI  POJORÎTA 

CONSILIUL LOCAL 
                                              

HOTARAREA  Nr.11 
din 22.01.2016 

privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  Consiliului Local  
 al comunei Pojorîta, județul Suceava 

 
                 Consiliul local al comunei Pojorîta, judeţul Suceava;  
 
                 Având in vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de domnul Ioan – Bogdan Codreanu, primarul comunei Pojorîta, 
Înregistrat sub nr. 10089 / 10.12.2015; 

- Raportul de specialitate al doamnei Georgeta Burduhos, pt. secretarul comunei Pojorîta 
 înregistrat la nr. 10090/10.12.2015;  

- Avizul Comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
Administrarea  domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism  şi turism;   

- Avizul comisiei nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
 social-culturale, culte, protecţie copii; 

-  Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
 publice, a drepturilor cetăţenilor;  

- Prevederile  Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele tehnice legislative pentru elaborarea actelor normative, 

republicată;  
- Prevederile  Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;  
- Prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,  
- Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
- În temeiul art. 36, alin  (2) lit ,,a”,, alin (3) lit ,,a”,  art. 45 alin (1) şi art. 115 alin (1) lit ,,b” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                                  H O T A R Ă Ș T E: 
 
         Art.1 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local al  comunei Pojorîta , 
conform anexei nr. 1  care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
         Art.2 Consiliul Local al comunei Pojorita, judetul Suceava va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
         Art.3 Prezenta hotarâre  se comunică de către secretarul comunei Pojorîta către: 
- Instituția Prefectului -  Județul Suceava  ; 
- Consilierilor locali al comunei Pojorîta, județul Suceava. 
 
 
     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
                     Niculai FLOCEA          pt. SECRETARUL COMUNEI 

   Georgeta BURDUHOS 
          
 
 



ROMANIA 
JUDETUL  SUCEAVA 
COMUNEI  POJORÎTA 

CONSILIUL LOCAL 
-PROIECT - 

H O T A R A R E 
privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  Consiliului Local  

al comunei Pojorîta, județul Suceava 
 

                 Consiliul local al comunei Pojorîta, judeţul Suceava;  
 
                 Având in vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de domnul Ioan – Bogdan Codreanu, primarul comunei Pojorîta, 
Înregistrat sub nr. 10089 / 10.12.2015; 

- Raportul de specialitate al doamnei Georgeta Burduhos, pt. secretarul comunei Pojorîta 
 înregistrat la nr. 10090/10.12.2015;  

- Avizul Comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
 domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism 
 şi turism;   

- Avizul comisiei nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
 social-culturale, culte, protecţie copii; 

-  Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
-  publice, a drepturilor cetăţenilor;  
- Prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele tehnice legislative pentru elaborarea actelor normative, 

republicată;  
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002. 
- Prevederile  Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,  
- Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
- În temeiul art. 36, alin  (2) lit ,,a”,, alin (3) lit ,,a”,  art. 45 alin (1) şi art. 115 alin (1) lit ,,b” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                                  H O T A R Ă Ș T E: 
 
         Art.1 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local al  comunei Pojorîta , 
conform anexei nr. 1  care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
         Art.2 Consiliul Local al comunei Pojorita, judetul Suceava va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
         Art.3 Prezenta hotarâre  se comunică de către secretarul comunei Pojorîta către: 
- Instituția Prefectului -  Județul Suceava  ; 
- Consilierilor locali al comunei Pojorîta, județul Suceava. 
      
    INIȚIATOR – CONSILIERI LOCALI   
    GAVRILEI MARCEL – GAVRIL  
    CÎRLOENŢĂ VLADIMIR 

 STRĂJER – GRIGORAŞ NICOLETA  
            AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
          pt. SECRETARUL COMUNEI 

        Georgeta BURDUHOS          
Pojorîta, 22.01.2016  



ROMANIA 
JUDETUL  SUCEAVA 
COMUNA POJORÎTA 

PRIMAR 
Nr.10089 / 10.12.2015 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre   privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  Consiliului 

Local al comunei Pojorîta, județul Suceava 
 
              
 
 
 

 Preşedinţii Comisiilor de specialitatea ale Consiliului Local al comunei Pojorîta  supun aprobării tuturor 
consilierilor locali proiectul de hotărâre privind „aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Local al comunei Pojorîta” având în vedere următoarele:   

- Constituirea consiliului local în data de 30.06.2012;  
- Desfăşurarea în condiţii optime a activităţii Consiliului Local; 
 - Stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali aleşi; 
 - Stabilirea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.  
 
 
 
 
 
CONSILIERI LOCALI :  
 
PRESEDINTE COMISIA NR. 1 - GAVRILEI MARCEL – GAVRIL  
PRESEDINTE COMISIA NR. 2  - CÎRLOENŢĂ VLADIMIR  
PRESEDINTE COMISIA NR. 3 - STRĂJER – GRIGORAŞ NICOLETA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     
 
                
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL  SUCEAVA 
PRIMARIA COMUNEI  POJORÎTA 

Nr.10090 / 10.12.2015 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre   privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  Consiliului 

Local al comunei Pojorîta, județul Suceava 
 
              
 
 
 

Consiliul Local al comunei Pojorîta este autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale. Consiliul 
Local al comunei Pojorîta este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

 Consiliul Local al comunei Pojorîta se organizează şi funcţionează în conformitate cu principiile 
descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice 
locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.  

Autonomia locală se exercită în limitele prevăzute de lege, atât în plan administrativ, cât şi financiar. 
Consiliul Local al comunei Pojorîta, în baza art. 2 lit. „a” şi alin. 3 lit.„a” din Legea administraţiei publice locale, 
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului local.  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local va fi elaborat cu respectarea prevederilor 
legale stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Pojorîta  are ca obiect 
stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali aleşi, a drepturilor şi obligaţiilor ce le 
revin în baza mandatului încredinţat. 

 Având în vedere cele prezentate supun atenţiei consiliului local al comunei Pojorîta aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al  comunei Pojorîta. 
 
 
 

pt. secretarul comunei 
Georgeta BURDUHOS 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA POJORÎTA 
CONSILIUL LOCAL 

 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea domeniului  

public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE  
La proiectul de hotărâre   privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  Consiliului 

Local al comunei Pojorîta, județul Suceava 
 

 
         Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
 domeniului public  şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, întrunită în 
 şedinţă de lucru în data de 20.01.2016, în temeiul prevederilor art. 54 din Legea administraţiei publice 
 locale nr. 215/2001, a procedat la analizarea următoarelor documente: 
      1. proiectul de hotărâre; 
      2. expunerea de motive de la proiectul de hotărâre; 
      3. rapoartele compartimentelor de specialitate. 
          Analizând documentele prezentate, comisia constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru 
 legalitate de către doamna Georgeta Burduhos – pt. secretarul comunei Pojorîta, fiind respectate  
prevederile legale, propunerea fiind oportună şi necesară. 
          În temeiul prevederilor art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, comisia, cu 
 unanimitate de voturi, acordă 
                                                                     AVIZ FAVORABIL 
 
documentelor prezentate şi propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi analiză în 
vederea adoptării hotărârii de aprobare. 
 
              PREŞEDINTE DE COMISIE,                                SECRETARUL COMISIEI, 
 
              Marcel – Gavril  GAVRILEI                                          Vasile LEHACI 

                                    
                                      MEMBRII COMISIEI: 
                                        
                                        Niculai ŞALVARI 

                                                            
                                                              Constantin ERHAN 
 

                        Alexandru RAIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA POJORÎTA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetăţenilor 

 
 
 
                                                                 RAPORT DE AVIZARE 
La proiectul de hotărâre   privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  Consiliului 

Local al comunei Pojorîta, județul Suceava 
 
 
         Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a  
drepturilor cetăţenilor, întrunită în şedinţă de lucru în data de 20.01.2016, în temeiul prevederilor art. 54 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, a procedat la analizarea următoarelor documente: 
      1. proiectul de hotărâre; 
      2. expunerea de motive de la proiectul de hotărâre; 
      3. rapoartele compartimentelor de specialitate. 
         Analizând documentele prezentate, comisia constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru  
legalitate de către doamna Georgeta Burduhos – pt. secretarul comunei Pojorîta, fiind respectate 
 prevederile legale, propunerea fiind oportună şi necesară. 
          În temeiul prevederilor art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, comisia, cu 
 unanimitate de voturi, acordă 
                                                                     AVIZ FAVORABIL 
 
documentelor prezentate şi propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi analiză 
în vederea adoptării hotărârii de aprobare. 
 
 
                     PREŞEDINTE DE COMISIE,                                       SECRETARUL COMISIEI, 
                     Nicoleta STRĂJER GRIGORAŞ                                         Simion FORMINTE 

  
 
 

                                                     MEMBRII COMISIEI: 
                             Viorel BALAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA POJORÎTA 
CONSILIUL LOCAL 

 
Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-

culturale, culte, protecţie copii 
 

      R A P OR T  DE A V I Z A R E 
La proiectul de hotărâre   privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  Consiliului 

Local al comunei Pojorîta, județul Suceava 
 
 
         Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, 
protecţie copii întrunită în şedinţă de lucru din data de 20.01.2016, în temeiul art. 54 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată a procedat la analizarea următoarelor documente: 
            1.proiectul de hotărâre; 
            2.expunerea de motive a domnului primar; 

      3.raportul compartimentului de specialitate. 
         Analizând documentele prezentate, Comisia constată că la proiectul de hotărâre privind aprobarea  
modificării organigramei şi a statului de funcţii  ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pojorîta este 
avizat pentru legalitate de către doamna Georgeta Burduhos – pt. secretarul Comunei Pojorîta, fiind respectate 
prevederile legale şi că propunerea este oportună şi necesară. 
         În temeiul prevederilor art. 44 din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
comisia, cu unanimitate de voturi, acordă 

        AVIZUL FAVORABIL 
documentelor prezentate şi propune prezentarea lor , în plenul consiliului local, spre dezbatere şi analiză în 
vederea adoptării hotărârii 
      
PREŞEDINTE DE COMISIE,                                            SECRETARUL COMISIEI,  
       Vladimir CÎRLOANŢĂ                                                      Gheorghe STRĂJER 

 
                                      MEMBRII COMISIEI: 
 
                                      Mihai COSMACIUC 
 
                                        Niculai FLOCEA 
 
                                        Radu ZLĂVOACĂ 

 
 
 
 
 


