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RAPORT DE SPECIALITATE 
OBIECTIV:  
 

Proiect de hotarare privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de 
consultanță în vederea depunerii cererii de finanțare pentru achiziția unei autoutilitare de 
3,5 tone, Măsura M6/6B Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii 
și serviciilor de bază locale” - GAL BUCOVINA DE MUNTE, în limita sumei de 15.000 lei 

 
 

 
 INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE:  Primarul comunei Pojorata, domnul Ioan- Bogdan 

Codreanu. 
          Biroul Financiar contabil, taxe si impozite, cultura, biblioteca, fond funciar, achizitii publice, 
urbanism, cadastru si mediu din cadrul Primăriei comunei Pojorata, primind spre analiză proiectul 
de hotărâre iniţiat de domnul primar, Ioan –Bogdan Codreanu cu privind implementarea proiectului 
privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de consultanță în vederea 
depunerii cererii de finanțare pentru achiziția unei autoutilitare de 3,5 tone, Măsura M6/6B 
Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază 
locale” - GAL BUCOVINA DE MUNTE, în limita sumei de 15.000 leireferă: 
           -  având în vedere accesarea fondurilor europene, prin Grupul de Acțiune Locală Bucovina 
de Munte, măsura M6/ 6B Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea infrastructurii și 
serviciilor de bază pentru achiziționarea unei autoutilitare de 3,5 tone, basculabilă pe trei părți în 
scopul desfășurării activităților de gospodărire comunală este necesară achiziționarea serviciilor de 
consultanță în vederea depunerii cererii de finanțare, inclusiv pregătirea documentației în vederea 
avizării la APM; DSV și DSP. 

 - având în vedere cele semnalate, consider că argumentele aduse de iniţiator sunt reale şi 
pertinente, asadar  propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al comunei Pojorata, jud. 
Suceava, proiectul de hotărâre mai sus-menționat.            

               
CONCLUZII: 

      Compartimentul Financiar contabil, taxe si impozite, cultura, biblioteca, fond funciar, 
achizitii publice, urbanism, cadastru si mediu consideră oportună şi necesară aprobarea de către 
Consiliul Local a proiectului de hotãrâre privind demararea procedurii în vederea achiziționării 
serviciului de consultanță în vederea depunerii cererii de finanțare pentru achiziția unei 
autoutilitare de 3,5 tone, Măsura M6/6B Îmbunătățirea condițiilor de viață prin dezvoltarea 
infrastructurii și serviciilor de bază locale” - GAL BUCOVINA DE MUNTE, în limita sumei de 
15.000 si rog aprobarea lui in forma initiata. 
 

Șef birou, 
Mihai-Cristian CÂRLOANȚĂ       

                                                                                                                              Întocmit, 
                                                                                                       Cons. Fisus Toader Daniel 


