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REFERAT  
la proiectul de hotărâre 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 

 
 

 Am iniţiat acest proiect de hotărâre motivat de faptul că prin Hotărârea consiliului local al comunei 
Pojorâta nr. 12/20.01.2023 privind demararea procedurii pentru aprobarea achiziţionării unui vehicul 
autoutilitar nou, cu masa maximă de 3,5 tone, cu benă basculabilă pe trei părți, pentru deservirea Primăriei 
Comunei Pojorâta, judeţul Suceava, în limita sumei de 240.000 lei, fapt pentru care este nevoie de 
achiziționarea unui serviciu 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. Această sumă 
include pregătirea documentației în vederea avizării la APM; DSV și DSP. 

Fac precizarea că se va demara procedura prin sistemul electronic de achiziții publice ( SEAP), 
încadrându-ne în prevederile art. 43, alin.1 și 2 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, ținând cont de posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, deoarece valoarea 
serviciului nu va depăși suma de 15000 lei. 

Menționez faptul că, momentan nu există prevedere bugetară în acest sens, dar va constitui o 
prioritate în momentul în care se va elabora bugetul local pentru anul 2023, în sensul că se va regăsi 
suma necesară achiziționării serviciului menționat mai sus din contul 51.02.01.03, articolul 71, aliniatul 

01.02 – maşini, echipamente şi mijloace de transport din bugetul local al comunei Pojorâta pentru anul 
2023.  

Faţă de cele prezentate mai sus supun atenţiei Consiliului Local al comunei Pojorâta  proiectul 
de hotărâre 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 şi rog aprobarea lui în forma iniţiată. 
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