
NR 882  DIN  22 FEBRUARIE 2023  

RAPORT privind starea economică, socială și de 

mediu a comunei POMARLA  pe anul 2022  

În exercitarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu  O.U.G. 
nr.57/12019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, la fiecare început de an, vă prezint Raportul de activitate aferent 
anului precedent și pe care îl aduc la cunoştinţă publică prin intermediul 
paginii oficiale a Comunei POMÂRLA www.pomarla.ro sau poate fi solicitat 
la sediul Primăriei Comunei Pomârla, fiind adus şi la cunoştiinţa Consiliului 
Local Pomârla. 

Vă rog să-mi permiteți să încep prin a prezenta câteva elemente de 
conținut privind autoritățile administrației publice locale, organizarea, 
atribuțiile și funcționarea acestora. 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMÂRLA  
 Acesta este autoritatea deliberativă a administrației publice locale și 
își desfășoară activitatea în baza O.U.G. nr.57/12019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în 
competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. 

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: 

a) atribuţii privind unitatea administrativ - teritorială, organizarea proprie, 
precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi 
regiilor autonome de interes local; 
b) atribuţii privind dezvoltarea economico - socială şi de mediu a comunei, 
oraşului sau municipiului; 
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
oraşului sau municipiului; 
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d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.  
        Activitatea Consiliului local în anul 2022 
    Consiliul local își desfășoară activitatea prin ședințe în plen, ordinare sau 
extraordinare și prin ședințele comisiilor de specialitate. În anul 2022 
Consiliul Local s-a întrunit în 12 ședințe ordinare, și 9 ședințe extraordinare, 
unde au fost dezbătute și adoptate un număr de 73 de hotărâri.     Aceste 
ședințe au presupus o pregătire prealabilă ce a însemnat, printre altele 
întâlnirea consilierilor în ședințe pe comisii de specialitate. 
Hotărârile consiliului local cu caracter individual au fost aduse la cunoștința 
persoanelor vizate, hotărârile adoptate fiind publicate pe site-ul comunei și 
comunicate Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de 
legalitate, care nu a revocat sau retrimis spre analiză niciuna din hotărârile 
consiliului local adoptate. 

În mandatul  2020-2024  au fost organizate 3 
 comisii de specialitate în principalele domenii de activitate, astfel: 

            I. COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU AGRICULTURĂ, 
ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM, SERVICII ŞI 
COMERŢ - 5 membri, în următoarea componenţă:  
 1. RUSU MARICEL -PNL 
 2.  IACOB CORNELIU -PNL 
 3.  FILIP OTILIA-RAMONA PNL 
 4.  MODREAN VASILE-GIGI -PSD  
 5.   FILIP SÎNZIANA                - PSD  

II.  COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII 

ŞI LINIŞTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂŢENILOR, MUNCĂ ŞI 

PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŞIE COPII - 5 membri, în următoarea 

componenţă : 

1.  FILIP OTILIA-RAMONA - PNL 
 2.  CIOCOIU DĂNUȚ           - PNL 
 3.   ICHIM IONUȚ               - PNL 
 4.   CRIHAN MIRCEA-LORIN -PSD  
        5.   CIOCOIU IONUȚ-DUMITRU - PSD 

III. COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ACTIVITĂŢI 

CULTURALE, CULTE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, 

TINERET ŞI SPORT - 3 membri, în următoarea componenţă: 

1.  CHELARIU COSMINA-RAMONA -PNL 
 2.   RUSU MARICEL                            -PNL 
 3.   BLENTEȘ CĂTĂLINA-MARIANA - PSD  



Comisiile de specialitate sus-amintite au următoarele atribuții 
principale:  

1. analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local; 
 2. se pronunță asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre 

avizare;  
3. întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri și asupra 

problemelor analizate, pe care le prezintă Consiliului Local;  
4. efectuează anchete și întocmesc procese-verbale în care 

consemnează dezbaterile asupra oricăror probleme trimise de Consiliu Local 
spre avizare. 

 PRIMARUL COMUNEI POMÂRLA 
Primarul este autoritatea executivă a administrației publice locale și 

își desfășoară activitatea în  baza O.U.G. nr.57/12019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 
cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a 
legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor 
Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Deasemenea, primarul reprezintă 
unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu 
persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție.     
Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: 

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în 
condiţiile legii; 
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ - 
teritoriale; 
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes 
local; 
e) alte atribuţii stabilite prin lege.  
În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter 

normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt 
aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor 
interesate, după caz. Astfel, în anul 2022 au fost emise un număr de 329 
dispoziții. 

Aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean 
- totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la 
nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, precum şi secretarul 
general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale; primarul, 
consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, 
preşedintele consiliului judeţean, consilierii personali sau personalul din 
cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, vicepreşedintele consiliului 
judeţean, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate 



Primăria comunei - structură funcţională fără personalitate juridică şi 
fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la 
îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii 
executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, 
constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii 
primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de 
specialitate al primarului; 

Întreaga activitate a primăriei este organizată și condusă de către 
primar,  compartimentele fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului 
sau secretarului general , care asigură și răspund de realizarea atribuțiilor 
ce revin acestora, în condiții de legalitate și eficiență. 

În anul 2022 la capitolul autorități publice, aici fiind vorba de 12 

funcții de demnitate publică alese (consilieri locali, primar, viceprimar), 10 

funcții publice (aparatul de specialitate al primarului) și 11 posturi cu 

personal contractual. 

Cuantumul impozitelor și taxelor locale încasate de la 

contribuabili, persoane fizice sau juridice, în anul 2022, este de 666. 394 

lei. La solicitarea contribuabililor au fost eliberate un număr de 289  

certificate de atestare fiscală. Un număr de 164   persoane (cu handicap, 

veterane, etc.) au solicitat și depus documente justificative pentru scutirea 

de la plata impozitului, în sumă totală de  21.049  lei. Lista de rămășițe la 

31.12.2022 pentru contribuabili persoane fizice și juridice a fost în sumă 

de  942 001 lei. Au fost înmatriculate un număr de 165  autovehicule și au 

fost scoase din evidențe un număr 129   de autovehicule. S-a acordat 

bonificație unui număr de 1024  contribuabili,  din care 1003 persoane 

fizice și 21 persoane juridice  în sumă totală de  23 663 lei. 

 OPERATORII ECONOMICI 

Pe raza comunei  Pomarla își desfășoară activitatea operatori 

economici, persoane fizice și persoane juridice. În ceea ce privește 

persoanele fizice autorizate și obiectul lor de activitate conform Clasificării 

activităților din economia națională. Persoanele juridice sunt reprezentate 

de societățile cu răspundere limitată al căror principal obiect de activitate îl 

reprezintă comerțul. 

 CULTURĂ ȘI EVENIMENTE CULTURALE CU CARACTER 

TRADIȚIONAL 

Biblioteca  comunala  instituție publică de interes local înființată 

sub autoritatea consiliului local. În colaborare cu liceul organizează 



evenimente culturale cu prilejul aniversării unor scriitori sau poeți de valoare 

națională. 

De precizat este și faptul că biblioteca înregistrează un număr 

de 9.794  volume, în anul 2022 numărul cititorilor a fost de 126  iar numărul 

cărților difuzate a fost de 711 . 

Pentru administrațiile locale, investiția în cultură nu este una fără 
rezultate ci o alegere strategica ,ce genereaza efecte multiple și in mod 
evident benefice pentru comunitate. Pe langă autoritățile locale ,societatea 
civila poate intervene în dezvoltarea activitătilor culturale din comunitatea 
locală ,ținând seama de diversele direcții de finanțare existente pe aceasta 
zonă, cu precădere pe fonduri europene.  

Infrastructura creata in cadrul Programului Masura 3.22 respectiv  
AMFITEATRUL PROF.DR. GICA GRADINARIU , împreuna cu dotarile 
aferente si-au demonstrat  utilitatea prin reducerea costurilor acestor 
evenimente.  

Hramul Biserii “Duminica Tuturor Sfintilor ” este un eveniment 
cultural  religios major  al comunei care s-a amplificat in ultimii ani dupa 
sarbatorirea celor 200 de ani de existenta a bisericii (1813-2013 ) . Acesta 
reuneste ansambluri folclorice locale, regionale cat si din tarile vecine –
Ucraina si  Republica Moldova. Remarcam prezente meritorii a unor artisti 
de prestigiu cat si ale ansamblurilor de tineri , copii si varstnici care duc 
mai departe traditia , datinile si obiceiurile.  

 Am găzduit cu success o parte din activitatile festivalului regional 
“Zilele Nordului ”. In cadrul acestui festival cultural –sportiv am asigurat 
cadrul necesar desfasurarii in bune conditii a Maratonului Nordului –MTB –
concurs mountain bike. 

 Anul 2022  s-a încheiat cu frumosul festival de datini și obiceiuri 
locale care adună an de an participant din diverse localitati si judete ,cat si 
din strainatate . 

 Consiliul local a hotărât să sustină si să  dezvolte toate aceste 
evenimente culturale prin alocări bugetare corespunzătoare cât si prin 
sustinerea parteneriatelor în cadrul unor programe naționale sau europene 
specifice.  

LICEUL TEORETIC ANASTASIE BASOTA POMÂRLA  

Invătământul pe raza comunei Pomârla se realizeaza   astfel :  

a) Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă ” Pomârla , unitate de 

învățământ cu personalitate juridică, cu nivelurile de învățământ 

prescolar, primar, gimnazial și liceal, având codul de inregistrare 

fiscala 21591325.  



b) Școala Primară Nr.1 Pomârla, unitate de învățământ  fără 

personalitate juridică, denumită structură școlară arondată, 

subordonată unității școlare de la lit.a), cu nivel de învățământ 

primar; 

c) Școala Primară Nr.2 Racovăț, unitate de  învățământ fără 

personalitate juridică, denumită structură școlară arondată, 

subordonată unității școlare de la lit.a), cu nivel de învățământ 

preșcolar și primar; 

d) Grădinița cu  Program Normal  Nr.1 Pomârla,  unitate de 

învățământ fără personalitate juridică, denumită structură școlară 

arondată, subordonată unității școlare de la lit.a), cu nivel de 

învățământ preșcolar ; 

        e)      Grădinița cu Program Normal Nr.2 Pomârla,  

denumită structură școlară arondată,  subordonată unității școlare de 

la lit.a), cu nivel de învățământ preșcolar ; 

  Cadre didactice:  

- 5 învățători calificați, titulari;  

      - 1 învățător calificat suplinitor ; 

- 4  educatori  calificați, titulari ;  

- 13 profesori calificați, titulari;  

- 7 profesori calificați, suplinitori; 

Elevi:  

 - învatamant prescolar 64  

 - ciclul primar: 119 ;  

 - ciclul gimnazial: 95 . 

 -învățământ liceal 83   

Aceste instituții sunt dotate cu laboratoare de informatică unde există 

conexiune la internet permanent, cabinete de istorie-geografie, biblioteci 

școlare, elevii studiază limba engleză cu profesori de specialitate.      

 SANĂTATEA ȘI AGRICULTURA     Dispensarele medicale 

umane  

 Activitatea medicală este asigurată de un medic de familie. 

Starea de sănătate a populației este în general bună, poate și datorită 

zonei cu un procent mic de poluare. Există însă și cazuri de îmbolnăviri, 

datorate lipsei controlului medical anual, pe care fiecare persoană trebuie 

să-l efectueze, pentru a depista din timp boala dar și alimentației proaste, 

deficitară în proteine, dar bogată în grăsimi. Lipsa resurselor financiare le 



determină pe unele persoane să nu facă unele investigații care le-ar fi de 

mare ajutor cu toții știind că este mai ușor să previi decât să tratezi. De 

asemenea, există cazuri rare de alergii și urticarii, datorită substanțelor 

existente în țesuturile vegetale și animale ce provoacă procese alergice.      

Exista un cabinet scolar cu un asistent medical si un asistent comunitar . 

7.2 Cabinet medical veterinar 
: a) realizarea activităților sanitare-veterinare de interes public 

național, prevăzute în Programul acțiunilor strategice de supraveghere, 
profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenirea transmiterii de 
boli de la animale la om și protecția mediului, aprobat prin Ordin al 
ministrului agriculturii și alimentației; 

 b) efectuarea acțiunilor de depistare, imunoprofilaxie și combatere, 
susținute financiar de către stat; 

 c) catagrafierea efectivelor de animale din gospodăriile populației; 
 d) apărarea sănătății animalelor și prevenirea transmiterii de boli de 

la animale la om. 
COMPARTIMENTUL AGRICOL SI CADASTRU 
 
În anul  2022  au fost eliberate un număr de 26 atestate de 

producător și 26  carnete de comercializare, pentru care s-a făcut 
verificarea în teren. De asemenea, s-au eliberat adeverințe necesare 
proprietarilor de terenuri și/sau animale de pe raza comunei Pomârla , dar 
și a deținătorilor de familii de albine. 

COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA 
Referitor la asistența socială, în anul 2022 au fost înregistrați în 

evidențele  compartimentului de asistenta sociala din aparatul de 
specialitate al primarului comunei, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, un 
număr  de 73 persoane titulari ai ajutorului social. Beneficiarii de ajutor 
social apți de muncă primesc plata numai după efectuarea orelor de muncă 
lunare în folosul colectivității locale și după obținerea vizei de la Agenția 
Județeană  Pomârla pentru Ocuparea Forței de Muncă – Agenția Teritorială 
Dorohoi , trimestrial, unde sunt înregistrați ca șomeri neindemnizați în 
căutarea unui loc de muncă. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței 
pentru perioada rece în anul 2022 se ridică la suma de 20.880 lei, pentru 
73 de persoane.. În ceea ce privește protecția copilului, nu există situații de 
abandon de copii. Protecția și promovarea drepturilor copilului, la nivel 
local, este monitorizată de Compartimentul de asistenta sociala  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. Activitatea privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului se desfășoară în colaborare cu Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Botosani . 



În anul 2022 au beneficiat de asistenți personali un număr de 18  
persoane și alte 3  persoane au beneficiat de indemnizația cuvenită 
conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare.  

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, STARE CIVILA SI 
AUTORITATE TUTELARA 

Pe linie stare civilă au fost:  
- întocmite un număr de 66  acte de stare civilă, din care: 10 acte de 

naștere transcrise , 21  acte de căsătorie,  35 acte de deces; 
 - eliberate un număr de 137  certificate, din care:  
39 de naștere, 39 de căsătorie, 59  de deces; 
 - eliberate din oficiu sau la cerere un număr de 8 livrete de familie;  
  - operate un număr de 150  mențiuni pe actele de stare civilă aflate 

la, din care 45 din oficiu și 105  primite de la alte serviciile publice 
comunitare locale de evidență a persoanelor sau primării din județ sau din 
țară și comunicate un număr de 23  mențiuni către servicii publice 
comunitare locale de evidență a persoanelor sau primării din județ sau din 
țară, precum și pentru exemplarul II de la Direcția Publică Comunitară de 
Evidență a Persoanelor  Botosani.  

10. LĂCAȘURI DE CULT 
 În comună există trei  biserici parohiale ortodoxe: 
Biserica “Duminica Tuturor Sfinților ” – în satul Pomârla  
Biserica “Sfintii Apostoli Petru si Pavel “- satul Pomârla  
Biserica  “Sfintii Arhangheli”- satul Racovăț 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI – FINANŢATE DIN FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT  

PRIN PROGRAME GUVERNAMENTALE 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA 

INVESTIŢIEI  

cuprinsă în “Planul de 

acţiuni pe anul 2021 al 

Judeţului Botoşani 

pentru realizarea 

obiectivelor cuprinse 

în Programul de 

guvernare”  

VALOAREA 

TOTALĂ A 

INVESTIŢIEI 

CONFORM 

CONTRACTULUI 

DE FINANŢARE 

SEMNAT 

 

– MII LEI - 

PROGRAMUL 

NAŢIONAL 

DE 

FINANŢARE 

 

 

STADIUL 

INVESTIŢIEI 

(%)  

 

SAU  

 

ETAPA LA 

CARE  

S-A AJUNS  

 

LA 31 

DECEMBRIE 

2021 

DATA ÎNCEPERII 

INVESTIŢIEI ŞI 

DATA FINALIZĂRII 

INVESTIŢIEI, 

CONFORM 

CONTRACTULUI 

DE FINANŢARE 

SEMNAT/ 

ACTULUI 

ADIŢIONAL 

ALTE  

OBSERVAŢII 

IMPORTANTE 

1.  Reabilitare și 

modernizare Liceu 

Teoretic ”Anastasie 

Bașotă” 

6.587,436 PNDL 1 70% 14.12.2016 

14.12.2020 

Act adițional de 

prelungire nr. 

1/18.12.2019 

2.  Reabilitare și 

modernizare Școala 

Primară nr.1 Pomârla, 

comuna Pomârla, 

județul Botoșani 

988,701 PNDL 1 100% 30.12.2016 

30.12.2020 

 

3.  Reabilitare și 

modernizare Grădinița 

nr.1 sat Pomârla, 

comuna Pomârla, 

județul Botoșani 

792,200 PNDL 2  90% 08.12.2017 

08.12.2021 

Prelungire 

prin act 

adițional nr. 

4/14.01.202

1 

4.  Reabilitare și 

modernizare Școala 

Primară nr.2 sat 

Racovăț, comuna 

Pomârla, județul 

Botoșani 

1.014,591 PNDL 2 90% 08.12.2017 

08.12. 2021 

 



5.  Construire bloc de 

locuințe sociale în sat 

Pomârla, comuna 

Pomârla, județul 

Botoșani 

 

11.329,605 

 

 

Programul 

construcțiilor de 

locuințe sociale 

derulat conform 

Legii locuinței 

nr. 114/1996 

 

 

5% 

 

 SF + licitație 

execuție 

6.  Construire și dotare 

dispensar uman în sat 

Pomârla, comuna 

Pomârla, județul 

Botoșani 

    SF 

7.  Înființare parc 

fotovoltaic 

    SF 

8.  Modernizare drumuri 

de interes local, în 

comuna Pomârla, 

județul Botoșani 

    SF 

 

 

 

 

PROIECTE / INVESTIŢII ÎN CONTINUARE ŞI NOI - FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA  

PROIECTULUI/ 

INVESTIŢIEI  

din “Planul de 

acţiuni pe 

anul 2021 al 

Judeţului 

Botoşani 

pentru 

realizarea 

obiectivelor 

cuprinse în 

Programul de 

guvernare”  

VALOAREA 

TOTALĂ A 

PROIECTULUI

/ 

INVESTIŢIEI 

CONFORM 

CONTRACTUL

UI DE 

FINANŢARE 

SEMNAT 

 

– MII LEI - 

PROGRAMUL 

DE 

FINANŢARE 

DIN 

FONDURI 

EUROPENE 

STADIUL INVESTIŢIEI 

(%)  

 

SAU  

 

ETAPA LA CARE  

S-A AJUNS  

 

LA 31  DECEMBRIE 

2021 

DATA ÎNCEPERII 

PROIECTULUI/ 

INVESTIŢIEI ŞI DATA 

FINALIZĂRII, 

CONFORM 

CONTRACTULUI DE 

FINANŢARE 

SEMNAT/ ACTULUI 

ADIŢIONAL 

ALTE  

OBSERVAŢII 

IMPORTANTE 

1. 1

. 

Înființare 

sistem de 

alimentare cu 

11.151,546 PNDR 70% 22.09.2017 
22.09.2022 

Au fost 

decontate 3 



apă, canalizare 

și stație de 

epurare în 

comuna 

Pomârla, 

județul 

Botoșani 

transe 

urmand a fi 

depusa 

transa 

finala pana 

la 

22.09.2022 

2. 1 ”ACHIZITIE 

INSTALATII DE 

DEZINFECTAR

E SI 

DEZINSECTIE 

PENTRU DC 

77A, IN SAT 

POMARLA, 

COMUNA 

POMARLA, 

JUDETUL 

BOTOSANI” 

 

170322,62 AFIR  5% 03.02.2020- 

03.02.2023  

 

3. 2 ”ACHIZITIE 

INSTALATII DE 

DEZINFECTAR

E SI 

DEZINSECTIE 

PENTRU DC 

80C, IN SAT 

POMARLA, 

COMUNA 

POMARLA, 

JUDETUL 

BOTOSANI” 

170322,62 AFIR  3% 04.02.2020-

04.02.2023 

 

4. 3 ” ACHIZIȚIE  

INSTALAȚII  DE  

DEZINFECTAR

E  ȘI  

DEZINSECȚIE  

PENTRU  DS  

157,  ÎN  SAT  

RACOVAT,  

COMUNA 

POMÂRLA, 

JUD. 

BOTOȘANI” 

167922,27 AFIR 1% 09.12.2021-

31.12.2023 

 

5. 4 ”ACHIZIȚIE  

INSTALAȚII  DE  

DEZINFECTAR

167922,27 AFIR 1% 09.12.2021-

12.09.2023 

 



E  ȘI  

DEZINSECȚIE  

PENTRU  DS  

333,  ÎN  SAT  

HULUBEȘTI,  

COMUNA 

POMÂRLA, 

JUD. 

BOTOȘANI” 

6. 5  

RETEAUA 

INTREPRINDE

RILOR DE 

ECONOMIE 

SOCIALA 

PENTRU 

DEZVOLTAREA 

REGIUNII 

NORD-EST - 

R.I.E.S 

 

2311900 AMPOCU 60% 10.09.2019-

12.09.2023 

 

 

 


