
 
 

 HOTĂRÂREA Nr. 42  
din  24.03.2020 

privind demararea procedurii în vederea achiziționării aplicației interactive și a unui dispozitiv 
Outdoor Touch Kiosk 43” cu ecran tactil care se va amplasa în apropierea Centrului de 

Informare Turistică de pe raza comunei Pojorâta , în limita sumei de 35.000 lei 
 

Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 
 

Având în vedere : 
 
- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  

înregistrat la nr.1580 din 13.03.2020; 
- Raportul de specialitate întocmit de doamna Raia Adriana - Iuliana  - consilier în cadrul 

compartimentului proiecte cu finanțare europeană, înregistrat la nr.1581 din 13.03.2020;                                                                                    
- Raportul comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi 
turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, înregistrat la nr.1756/20.03.2020;  

-Raportul Comisiei nr.3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr.1757/20.03.2020;  

-Prevederile art.1, art.4, alin. 1, ) lit ,,a”, art.5, art.7, alin.5), art. 139-217 din Legea 
nr.98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare; 
           -Prevederile art.43-46 din Hotărârea Guvernului României nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 2) lit. ,,c și d”, alin.7), lit.,, k și s”,art.136, art.196, alin.1), lit. 
„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
  
             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. Se aprobă demararea procedurii în vederea achiziționării aplicației interactive și a unui 
dispozitiv Outdoor Touch Kiosk 43” cu ecran tactil care se va amplasa în apropierea Centrului de 
Informare Turistică de pe raza comunei Pojorâta.  
  Art.2. Procedura prevăzută la art.1 se va realiza prin achiziţie directă, având în vedere că 
valoarea estimată a achiziţiei  fără TVA  este de 35.000 lei. 



 Art.3. Plata serviciului prevăzut la art. 1 se  va asigura din bugetul propriu de venituri şi 
cheltuieli al comunei Pojorâta, din contul 51.02.03.01 – autorități publice, aliniatul 71.01.30 – alte 
cheltuieli de investiții. 

 
 Art.4. Primarul comunei Pojorâta, prin biroul financiar – contabil, impozite şi taxe, cultură şi 
bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, urbanism, mediu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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