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Nr. 1475 din 17.02.2023 

  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
OBIECTIV:  
 
        Proiect de hotarare privind demararea procedurii în vederea achiziționării serviciului de 
mentenanță pentru sistemul informatic ,,INFOPRIM” din cadrul primăriei comunei Pojorâta, 

prin achiziție directă, în limita sumei de 30.000 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 privire privind demararea 
procedurii în vederea achiziționării serviciului de mentenanță pentru sistemul informatic 
,,INFOPRIM” din cadrul primăriei comunei Pojorâta, prin achiziție directă, în limita sumei de 
30.000 lei: 
           -  având în vedere faptul că în perioada următoare va expira contractul de prestări servicii 
pentru asigurarea mentenanței la sistemul informatic ,,INFOPRIM” din cadrul primărie comunei 
Pojorâta este necesară încheierea unui nou contract care să asigure următoarele: asistare în 
utilizarea modulelor INFOPRIM în vederea menținerii în funcțiune a sistemului informatic la 
parametrii optimi, actualizarea modulelor cu noile versiuni, realizare copii bază de date în mod 
automat, prin aplicația infoprim Back-up pe cloud-ul prestatorului și pe alte medii de stocare 
indicate de achizitor, conectare remote, asistență telefonică. 
 - se va ține cont de creșterea succesivă a prețului asistenței profesionale necesare derulării 
în bune condiții, cât și de creșterea înregistrată cu forța de muncă specializată  
  - 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 mentenanță pentru sistemul informatic ,,INFOPRIM” din cadrul primăriei 
comunei Pojorâta, prin achiziție directă, în limita sumei de 30.000 lei si rog aprobarea lui in 
forma initiata. 
 

Șef birou, 
Mihai-Cristian CÂRLOANȚĂ       

                                                                                                                              Întocmit, 
                                                                                                       Cons. Fisus Toader Daniel 


