
 
Nr.2844/21.04.2022 

                                                                                                          PROIECT 
 H O T Ă R Â R E 

privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului pentru întocmirea documentației 
pentru delegare, prin concesiune, a serviciului public de alimentare cu apă în comuna Pojorâta, județul 

Suceava și organizarea procedurii de achiziție 
 în limita sumei de 35.000 lei  

 
Consiliul Local al Comunei Pojorâta, județul Suceava 
 
 Avand in vedere referatul întocmit de d-l primar Codreanu Ioan – Bogdan si inregistrat sub 

nr.2845/21.04.2022; 
 Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de domnul Fisuș Toader Daniel consilier în cadrul 
Biroului financiar contabil si inregistrat sub nr.2846/21.04.2022; 
 Avand in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Pojorâta înregistrat sub nr.2862/29.04.2022; 
-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; 
- Prevederile art.1 și următoarele din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii, 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 aprobă demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului pentru întocmirea documentației 

pentru delegare, prin concesiune, a serviciului public de alimentare cu apă în comuna Pojorâta, județul Suceava 
care va cuprinde: studiu de oportunitate, regulament de organizare și funcționare a serviciului, caiet de sarcini și 
alte documente necesare delegării serviciului.   
    Art. 2. Valoarea totală a achiziției prevăzută la art. 1 nu va depăși suma de 35.000 lei fără TVA. 

 Art.3. Finanțarea obiectivului menționat mai sus se va realiza din bugetul local al comunei Pojorâta, din 
capitolul 70.02.05.01, aliniatul 71.01.30 – alimentare cu apă. 

Art.4. Secretarul 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. 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR, 

Ioan - Bogdan CODREANU 
                                                                                              Avizat pentru legalitate 

                                                                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                            Elena – Smaranda LEHACI 
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