
 1 of 1 

 

 
Nr. 1382 din 17.02.2023 

  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
OBIECTIV:  
 
        Proiect de hotarare privind demararea procedurii în vederea întocmirii documentației în 

vederea achiziționării și montării unui semafor care va fi amplasat pe un stâlp din 
vecinătatea DN17, în fața Școlii Primare din comuna Pojorâta, prin achiziție directă, în limita 

sumei de 150.000 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 privind demararea procedurii în 
vederea întocmirii documentației în vederea achiziționării și montării unui semafor care va fi 
amplasat pe un stâlp din vecinătatea DN17, în fața Școlii Primare din comuna Pojorâta, prin 
achiziție directă, în limita sumei de 150.000 lei referă: 
           -  având în vedere faptul că scoala primară Pojorâta se află la drumul DN 17, iar traficul  
este foarte aglomerat, se impune montarea unui semafor care se va acționa la buton, în vederea 
creșterii siguranței elevilor, părinților și cadrelor didactice. 
 -  s-a solicitat ofertă de preț de la o firmă specializată și de asemenea este necesară 
întocmirea documentației în vederea obținerii avizelor de la  Direcția Regională de Drumuri și 
Poduri Iași și de la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.  
  - 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 întocmirii 
documentației în vederea achiziționării și montării unui semafor care va fi amplasat pe un 
stâlp din vecinătatea DN17, în fața Școlii Primare din comuna Pojorâta, prin achiziție directă, 
în limita sumei de 150.000 lei si rog aprobarea lui in forma initiata. 
 

Șef birou, 
Mihai-Cristian CÂRLOANȚĂ       

                                                                                                                              Întocmit, 
                                                                                                       Cons. Fisus Toader Daniel 


