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Nr. 1478 din 17.02.2023 

  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
OBIECTIV:  
 

        Proiect de hotarare cu privire la aprobarea  depunerii si implementării proiectului 
"DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA POJORATA, JUDETUL 
SUCEAVA" prin programul  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din 

Componenta C15 Educație 
 

 
 
 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 la aprobarea  depunerii 
si implementării proiectului "DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI 
ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN 
COMUNA POJORATA, JUDETUL SUCEAVA" prin programul  finanțat prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație referă: 
           -  având în vedere faptul că prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta 
C15 Educație se pot accesa fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea calității învățământului  
din comună prin dotarea școlilor și grădinițelor cu mobilier, materiale didactice și nedidactice, s-a 
solicitat școlii Pojorâta o analiză a nevoilor din fiecare clasă și astfel s-au identificat dotările 
necesare.  
  - 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 cu privire la aprobarea  depunerii si implementării 
proiectului "DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE 
A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA POJORATA, JUDETUL 
SUCEAVA" prin programul  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din 
Componenta C15 Educație si rog aprobarea lui in forma initiata. 
 

Șef birou, 
Mihai-Cristian CÂRLOANȚĂ       

                                                                                                                              Întocmit, 
                                                                                                       Cons. Fisus Toader Daniel 


