
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
  

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentatiei tehnice aferente obiectivului 
„Reparatii drumuri si podete in comuna Mihai Eminescu, in urma 

calamitatilor din luna iunie 2020” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, 
întrunit in ședința de indatat din data 31.07.2020, 

Luand in considerare: 
 referatul de specialitate întocmit de șef-birou al Biroului gospodărie 

comunală-drumuri inregistrat sub nr. 9168/28.07.2020, 
 raportul comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului nr. 378/2017, 

precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
 referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu, in calitatea 

sa de initiator, 
 raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  
Tinand seama de prevederile: 
 HG nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, 

 Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  
 Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 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,  

 In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) 

lit. d) si alin. (7) lit.a) al aceluiasi art din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 In temeiul art. 196 alin. (1), art.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă documentatia tehnica aferenta obiectivului „Reparatii 
drumuri si podete in comuna Mihai Eminescu, in urma calamitatilor din 
luna iunie 2020”, întocmit de S.C VIACONS SRL, respectiv conform Anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art. 2.  Documentatia tehnica sus-mentionata reprezinta: Documentație 
tehnică nr. 145/2020, deviz general, Caiete de sarcini. 

 
Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reparatii drumuri  si podete in comuna Mihai Eminescu, in urma 
calamitatilor din luna iunie 2020”, astfel: 

Total valoare obiectiv:   354,638 mii lei cu TVA 
Valoarea C+M:   319,315 mii lei cu TVA 
 
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de 
specialitate. 

 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului 

Botoşani în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului 
comunei Mihai Eminescu. 

 
PRESEDINTELE DE SEDINTA, 

 
MILUȚĂ PETCU 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Hotărâre:  112/ 31.07.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


