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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea initierii unor proceduri de achizitie publică 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit in ședința 

din data 13.05.2022, 
Luand in considerare: 
 referatele de specialitate întocmite de Compartimentele de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Eminescu, 
 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: 
 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,  

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, 
 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a), c), d), m), q) al aceluiasi art din OUG 

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

modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se aproba inițierea procedurilor de achizitie publica pentru realizarea următoarelor 

obiective de investitii: 
a) Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor 

infrastructuri inteligente; 
b) Achiziționare toalete cabină ecologică. 
Art. 2. Se aprobă completarea și modificarea listei de investiții pentru anul 2022 prevăzuta în 

anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu, Compartimentului 
achiziții publice. 
 

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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