
 
HOTĂRÂREA Nr. 125 

din 24.11.2022 
privind acordarea din bugetul local al comunei Pojorâta a sumei de 6.500 lei 

reprezentând contravaloarea unor kituri de semnătură electronică  
 

Consiliul local al comunei Pojorâta, județul Suceava ;  
 

         Având în vedere :  
      

     - Referatul de aprobare întocmit de către domnul ing.Codreanu Ioan - Bogdan – primarul 
comunei Pojorâta, înregistrat cu nr. 8112 din 21.11.2022 ; 
     - Raportul întocmit de către domnul Fisuș Toader Daniel -  consilier achiziții publice, înregistrat 
la nr. 8113 din 21.11.2022; 
     -  Prevederile anexei 2, cap. II, pct 9, lit.a și d) din  Legii nr.273/2006 privind finantele publice 
locale,cu modificarile si completarile ulterioare ; 
   - Raportul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecția 
mediului și turism, înregistrat la nr.8203/23.11.2022 ; 
   - Raportul Comisiei nr.2 pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 
activități social culturale, culte, protecție copii, înregistrat la nr.8204/23.11.2022 ; 
   - Raportul Comisiei nr.3 pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea 
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat la nr.8205/23.11.2022 ; 

În temeiul art.129, alin.2, lit.d, alin 7, lit.,s și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE  : 

 
 Art.1 (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6.500 lei reprezentând contravaloarea 
unor kituri de semnătură electronică.  
          (2)  Suma prevăzută la art.1.  se regăsește în bugetul local al comunei Pojorâta, în capitolul 
51.01.03 – autorități publice, art.20.01.30 alte materiale și prestări servicii. 
          (3) Suma prevăzută la art.1 se va achita tipografiei pentru editarea cărții. 
Art.2 Primarul comunei Pojorâta și Biroul Financiar Contabil, impozite și taxe, cultură și bibliotecă, 
achiziții publice, urbanism, cadastru, mediu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .                              
 
 
                  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                        Viorel Andrei RAIA                                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
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