
                                  

    
                                                             Nr. 2519/05.05.2020 

                              - PROIECT- 
HOTĂRÂRE 

privind demararea procedurii în vederea achiziționării unui tunel – 
dezinfecție/decontaminare pentru combaterea si prevenția COVID- 19, în limita sumei de 

5.000 lei  
 

Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2520/05.05.2020, întocmit de Primarul 
comunei Pojorâta, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;   
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.   2521/05.05.2020; 

- Prevederile Decretului nr.195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 
României emis de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial al României 
partea I, nr.212/16.03.2020; 

- Prevederile Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020, privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.219/. 
232/21.03.2020; 

- Prevederile Ordonanței Militare nr.1/17.03.2020, privind unele măsuri de primă 
urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor 
bunuri publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.219/18.03.2020; 

- Prevederile Ordonanței Militare nr.3/24.03.2020, privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, 
nr.242/24.03.2020; 
Dispoziţiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificările si 
completările ulterioare; 
- Raportul de avizare al Comisiei  numărul 1 pentru programe de dezvoltare economico 
– socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia 
mediului, agricultură, prestări servicii, urbanism şi  comerţ, înregistrat la 
nr.2619/11.05.2020; 

- în conformitate cu prevederile art. 15 si art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. IX, alin. 2 din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal – bugetare; 



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4), lit. a), coroborate cu alin. (7), lit. h) si art. 139 alin. 
(3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1. Se aprobă demararea procedurii în vederea achiziționării unui tunel – 

dezinfecție/decontaminare pentru combaterea si prevenția COVID- 19. 
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 5.000 lei. 
Art.3. Plata serviciului prevăzut la art. 1 se  va asigura din bugetul propriu de venituri şi 

cheltuieli al comunei Pojorâta pentru anul 2020, din contul 51.01.03 – autorități executive, aliniatul 
71.01.03 – mobilier, aparatură, birotică. 

 Art.4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Pojorâta, prin aparatul de specialitate. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT, în 
termenul prevăzut de lege, municipiului Câmpulung Moldovenesc, Instituţiei Prefectului 
judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la Primărie, în spaţiul 
accesibil publicului, la avizierul propriu. 
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