
HOTĂRÂREA nr. 61 
din 21.07.2021 

privind demararea procedurii pentru executarea lucrărilor de întreținere a Drumului 
Comunal Putna din comuna Pojorâta, județul Suceava cu covor asfaltic de tip BA 16 în 

limita sumei de 448.419,77 lei 
 

Consiliul Local al Comunei Pojorâta, județul Suceava 
 
 Având in vedere referatul întocmit de d-l primar Codreanu Ioan – Bogdan si înregistrat sub 
nr.3690/12.07.2021; 
 Având in vedere proiectul de hotărâre inițiat in acest sens de d-l primar Codreanu Ioan – 
Bogdan si înregistrat sub nr. 3689/12.07.2021; 
 Având in vedere Raportul de specialitate întocmit de Biroul financiar contabil si înregistrat 
sub nr.3691/12.07.2021; 
 Având in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Pojorâta înregistrat sub nr.3862/20.07.2021; 

- Prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și ,, c”, alin. (4) lit. „e” si „f”, alin. (6) lit. „c”, 
alin.(7)lit.,, n”, art.139 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
     Art.1. Se demararea procedurii în vederea executării lucrărilor de întreținere a Drumului Comunal 
Putna din comuna Pojorâta, județul Suceava, cu covor asfaltic de tip BA16.  
    Art. 2. Valoarea totală a obiectului de investiție menționat la art.1 este de 448.419,77 lei fără TVA, 
conform devizului general, anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.3. Finanțarea obiectivului menționat mai sus se va realiza din bugetul local al comunei 
Pojorâta, din capitolul 84.02, aliniatul 71.01.30 – alte cheltuieli de investiții. 
    Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri se va revoca Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Pojorâta nr. 53/23.06.2021. 
 
 
 
 
 



Art.5. Secretarul general al Comunei Pojorâta, Judetul Suceava, va inainta o copie a 
prezentei hotarari Prefectului Judetului Suceava, pentru controlul legalitatii si o va afisa la afisierul 
Consiliului Local. 
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