
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind initierea procedurii de achizitie pentru tocator de vegetatie 
compatibil cu  utilajul Buldoexcavator marca JCB tip 3 CX 14MFWM 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOŞANI, întrunit in 
şedinţa ordinara din data de 19.05.2020, 

Examinand Referatul de aprobare al Primarului comnunei Mihai Eminescu prin 
care solicita initierea procedurilor de achizitii pentru tocator de vegetatie compatibul 
cu Buldoexcavatorul marca JCB tip 3 CX 14MFWM;  

 
      Având în vedere: 

- Referatul de specialitate al d-lui Gireadă Ionuț, sef birou gospădărie 
comunală-drumuri, cu nr de inreg. 5564/12.05.2020; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
In baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ale 

prevederilor Hotararii 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 Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in 

administraţia publica, 

In temeiul art. 129 alin (2) lit. b), art. 196 alin (1) lit a)  din Ordonanta de 

Uargenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE, 

 

ART. 1.  Se aproba iniţierea procedurii de achiziţie publica pentru achiziţionarea 

accesoriului -  tocator de vegetatie compatibul cu utilajul Buldoexcavator 

marca JCB tip 3 CX 14MFWM (utilaj aflat in proprietatea U.A.T. Mihai 

Eminescu). 

 

ART. 2. Se vor respecta  prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

respectiv ale Hotararii 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. 

 



ART. 3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va asigura 

ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari . 

 

ART. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata: 

- Institutiei Prefectului Judeţului Botoşani; 

- Primarului comunei Mihai Eminescu; 
- Compartiment achizitii publice. 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

 
DROBOTA VALERIU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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