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REFERAT  
la proiectul de hotărâre 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 
 

  Pentru a se evita producerea de accidente, având în vedere faptul că în fiecare dimineață în fața 
școlii este o mare aglomerație, se impune montarea unui semafor , care va fi acționat la buton.  
În acest sens s-a luat legătura cu o firmă specializată obținându-se o ofertă a cărei valoare nu va depăși 
118.000 lei, fără TVA. Totodată 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.  

Deocamdată supun atenției consiliului local al comunei Pojorâta pentru dezbatere și aprobare 
demararea procedurii în vederea întocmirii documentației pentru avizare și ulterior demararea procedurii 
în vederea achiziționării și montării unui semafor care va fi amplasat pe un stâlp din vecinătatea DN17, 
în fața Școlii Primare din comuna Pojorâta. 

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 150.000 lei. 

Menționez faptul că va fi prioritară prevederea bugetară în acest sens în contul 70.02.50, aliniatul 
71.01.30 – gospodărire comunală / alte cheltuieli de investiții 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 menționat mai sus şi rog aprobarea lui în forma iniţiată. 
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