
         Nr.4348/24.06.2022  
                                                                                                                        - PROIECT- 
                                                    

HOTĂRÂRE 
privind demararea procedurii în vederea achiziționării echipamentelor sportive pentru elevii 

Școlii Gimnaziale Pojorâta,  în limita sumei de 4.000 lei 
 

     Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  
 
 Având în vedere : 
 
 - Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Pojorâta, înregistrată la nr. 
4349/24.06.2022; 
 - Raportul de specialitate, întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel, consilier în cadrul 
Primăriei Comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 4350/24.06.2022;  
 - 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. 4512/01.07.2022; 
 - Raportul de avizare al Comisiei numărul 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 4513/01.07.2022; 

-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.129, alin 2, lit.c, alin.6, lit.d, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul prevederilor art.139, alin. (1), alin.(3), lit.e), art.140, art. 196 alin.(1), lit.a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 , privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.Se aprobă demararea procedurii în vederea achiziționării echipamentelor sportive 
pentru elevii Școlii Gimnaziale Pojorâta. 

Art.2. Procedura prevăzută la art.1 se va realiza prin achiziţie directă având în vedere că 
valoarea estimată a achiziţiei  cu TVA  este de 4.000 lei. 
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 Art.3. Plata investiţiei prevăzute la art. 1 şi art.2 se  va asigura din bugetul propriu de 
venituri şi cheltuieli al comunei Pojorâta pentru anul 2022, din capitolul 65.02.04.01 – învățământ 
gimnazial , aliniatul 20.05.02 – alte obiecte de inventar. 

Art.4. Primarul comunei Pojorâta, prin Biroul financiar – contabil, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.   
                                                                     

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ioan – Bogdan CODREANU 
 

                                                                                                         Avizat pentru legalitate, 
                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                          Elena - Smaranda LEHACI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     HOTĂRÂREA Nr.81 

  din   04.07.2022  
privind demararea procedurii în vederea achiziționării echipamentelor sportive pentru elevii 

Școlii Gimnaziale Pojorâta,  în limita sumei de 4.000 lei 
 
     Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  
 
 Având în vedere : 
 
 - Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Pojorâta, înregistrată la nr. 
4349/24.06.2022; 
 - Raportul de specialitate, întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel, consilier în cadrul 
Primăriei Comunei Pojorâta, înregistrat la nr. 4350/24.06.2022;  
 - 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. 4512/01.07.2022; 
 - Raportul de avizare al Comisiei numărul 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 4513/01.07.2022; 

-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.129, alin 2, lit.c, alin.6, lit.d, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul prevederilor art.139, alin. (1), alin.(3), lit.e), art.140, art. 196 alin.(1), lit.a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 , privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.Se aprobă demararea procedurii în vederea achiziționării echipamentelor sportive 
pentru elevii Școlii Gimnaziale Pojorâta. 

Art.2. Procedura prevăzută la art.1 se va realiza prin achiziţie directă având în vedere că 
valoarea estimată a achiziţiei  cu TVA  este de 4.000 lei. 
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 Art.3. Plata investiţiei prevăzute la art. 1 şi art.2 se  va asigura din bugetul propriu de 
venituri şi cheltuieli al comunei Pojorâta pentru anul 2022, din capitolul 65.02.04.01 – învățământ 
gimnazial , aliniatul 20.05.02 – alte obiecte de inventar. 

Art.4. Primarul comunei Pojorâta, prin Biroul financiar – contabil, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.   
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează: 
                   Alexandru RAIA                                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

                       Elena – Smaranda LEHACI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Nr. 4349/24.06.2022 

 
 REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării echipamentelor 
sportive pentru elevii Școlii Gimnaziale Pojorâta,  în limita sumei de 4.000 lei 

 
 

 Am iniţiat acest proiect de hotărâre motivat de faptul că este necesară achiziționarea 

echipamentelor  sportive pentru elevii Școlii Gimnaziale Pojorâta și anume: 18 bucăți tricouri și 18 bucăți 

jambiere, echipamente portar 2 bucăți, imprimare 20 de bucăți, minge fotbal TULE XF MACRON nr. 4 – 5 

buc., mingi fotbal Xtreme Nexo, nr. 5 -5 buc. 

S-au consultat mai multe oferte, iar cea mai ieftină a fost oferta provenită de la firma ,, Concept 

Champion SRL” , respectiv 3.681 lei. 

Având în vedere existenţa prevederii bugetare în acest sens şi faptul că alocaţia bugetară se 

încadrează în prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii Guvernului României 

nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică / accord – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziile publice . 

 Menționez faptul că există prevedere bugetară în acest sens, în sensul că suma menționată  se 

regăsește în capitolul 65.02.04.01 – învățământ gimnazial , aliniatul 20.05.02 – alte obiecte de inventar. 

Faţă de cele prezentate mai sus supun atenţiei Consiliului Local al comunei Pojorâta  proiectul 

de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării echipamentelor sportive pentru elevii 

Școlii Gimnaziale Pojorâta,  în limita sumei de 4.000 lei şi rog aprobarea lui în forma iniţiată. 

 

PRIMAR, 
      Ioan – Bogdan CODREANU 

 
 
 
 
 
 



 
Nr.  4512/01.07.2022 

 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism 
 
 
                                                                   RAPORT  DE  AVIZARE  

 la proiectul de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării 
echipamentelor sportive pentru elevii Școlii Gimnaziale Pojorâta,  în limita sumei de 4.000 lei 

 
 

         Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, întrunită în 
şedinţă de lucru din data de 01.07.2022, a procedat la analizarea următoarelor documente:  
 1.proiectul de hotărâre; 
            2.referatul de aprobare a domnului primar; 

      3.raportul compartimentului de specialitate. 
         Analizând documentele prezentate, Comisia constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru 
legalitate de către doamna Elena – Smaranda Lehaci secretarul general al comunei Pojorâta, fiind 
respectate prevederile legale şi că propunerea este oportună şi necesară.  
          În temeiul prevederilor art. 125 și 141 din Ordonanța Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, comisia, cu unanimitate de voturi, acordă 
 
                                                                     AVIZ FAVORABIL 
 
documentelor prezentate şi propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi analiză în 
vederea adoptării hotărârii de aprobare. 
 
 
              PREŞEDINTE DE COMISIE,                                SECRETARUL COMISIEI, 
                      Vladimir CÎRLOANȚĂ                                                Niculai ŞALVARI 

 
 

                                     MEMBRII COMISIEI: 
                                        

                                                             Constantin  ERHAN 
 
                  Viorel – Andrei  RAIA 
  
        Vasile ZLEVOACĂ  
 



 
                                                              Nr. 4513/01.07.2022 

 
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor  
 

 
                                                                  RAPORT DE AVIZARE 
la proiectul de hotărâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării echipamentelor 

sportive pentru elevii Școlii Gimnaziale Pojorâta,  în limita sumei de 4.000 lei 
 

     Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, întrunită în şedinţă de lucru în data de 01.07.2022, a procedat la analizarea 
următoarelor documente: 

      1. proiectul de hotărâre; 
      2. referatul de aprobare a domnului primar; 
      3. rapoartele compartimentelor de specialitate. 
     Analizând documentele prezentate, comisia constată că proiectul de hotărâre este avizat 

pentru legalitate de către doamna Elena Smaranda Lehaci secretarul general al comunei Pojorâta, fiind 
respectate prevederile legale, propunerea fiind oportună şi necesară.  
                  În temeiul prevederilor art. 125 și 141 din Ordonanța Guvernului României nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, comisia, cu unanimitate de voturi, acordă 
 

AVIZ  FAVORABIL 
 

documentelor prezentate şi propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi 
analiză în vederea adoptării hotărârii de aprobare. 
 
 
 
                     PREŞEDINTE DE COMISIE,                                       SECRETARUL COMISIEI,  
                               Alexandru RAIA                                              Nicoleta STRĂJER GRIGORAŞ                                            

  
 
 

                                                          MEMBRII COMISIEI: 
 

                          Ilie Teodor GRIGOREAN  
 
 
 

 
 


