
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind inițierea procedurii de achiziție publica pentru achiziționarea 
unui număr de 32 de tuburi  în vederea înlocuirii sau construirii unor 

podețe 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, județul 
BOTOŞANI, întrunit in ședința din data de 19.05.2020, 

Examinând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei prin care 
solicita aprobarea inițierii procedurilor de achiziție cu respectarea Legii nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru achiziționarea unui număr 
de 32 de tuburi  în vederea înlocuirii sau construirii unor podețe, 

Având in vedere: 
- Referatul de specialitate nr. 5510/11.05.2020 întocmit șef-birou al 

Biroului gospodărie comunală-drumuri, 
- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
In baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, 

In conformitate cu art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administrația publica, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE, 
 

ART. 1. Se aproba inițierea procedurilor de achiziție publică pentru 
achiziționarea unui număr de 32 de tuburi  în vederea înlocuirii sau 
construirii unor podețe. 

 
ART. 2. Se vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice. 

 



ART. 3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 
ART. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicata: Instituției Prefectului - 

Județul Botoșani, Primarului comunei Mihai Eminescu, Compartimentului achiziții 
publice. 
 
 
 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
VALERIU DROBOTĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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