
JUDETUL BOTOSANI                                                                 
COMUNA MIHAI EMINESCU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentatiei de atribuire pentru concesionarea serviciului de 

utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitatile Stancesti ,  
Catamaresti, Ipotesti, Cucorani si Cervicesti apartinand 

 comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani 
 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu, întrunit în şedinţa de indata, din data de 

16.07.2020; 

Luând în dezbatere proiectul de hotarare, referatul de aprobare al Primarului precum şi 

avizul Comisiei pe domenii de specialitate, 

Având în vedere: 

- referatul de specialitate nr. 8608/14.07.2020  intocmit de Serviciul juridic , cadastru si achizitii 

publice, 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Mihai Eminescu , 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,  cu modificarile si completarile 

ulterioare 

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

-  Art.2, lit.d) si art. 7 din Cadrul General privind regimul juridic al contractelor de concesiune a 

serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale aprobat prin H.G. nr. 209/2019, 

 

Văzând prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art. 196, alin.(1), lit.a) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare,  

HOTĂREŞTE: 

 

ART.1.(1) Se aprobă Documentatia de atribuire pentru pentru concesionarea serviciului 

de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in localitatile Stancesti ,  Catamaresti , Ipotesti, 

Cucorani si Cervicesti apartinand comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, anexa  la prezenta 

hotarare,  in conformitate  cu reglementarile din H.G. nr. 209/2019 privind aprobarea Cadrului 

general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de 



distributie a gazelor naturale, procedurii pentru acordarea concesiunilor, continutul cadrul al 

caietelor de sarcini. 

(2) Documentatia de atribuire supusa aprobarii prin prezenta hotarare  este compusa din: 

- Caiet de sarcini – Anexa nr. I ; 

- Documentatia de atribuire – licitatie publica deschisa – Anexa nr. 2; 

- Model contract – cadru – Anexa nr. 3. 

ART.2. Primarul comunei Mihai Eminescu, prin compartimentele de specialitate, se va 

ingriji de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

ART.3. Prezenta hotarare va fi comunicata de secretarul general al comunei Mihai 

Eminescu Institutiei Prefectului –Judetul Botosani, Primarului comunei Mihai Eminescu , 

Serviciului Financiar – Contabil, Serviciului Juridic, Cadastru si Achizitii Publice , compartimentelor 

de specialitate . 

 
 
 
 
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                           CONTRASEMNEAZA , 
CONSILIER,                                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,              

PETCU MILUTA                                              JR. SUHAREANU BOGDAN GABRIEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NR. HOTARARE: 105/16.07.2020 

 

 


