
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea incheierii unui contract de achiziţie publică 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, intrunit in sedinta din data 
16.06.2022, 

Având in vedere :  
-  referatul de specialitate nr. 7995/14.06.2022 intocmit de către Compartimentul de achiziţii 

publice din cadrul Primăriei comunei Mihai Eminescu, 
- Procesul verbal al sedinței de evaluare tehnica si financiara a ofertelor intocmit de Comisia de 

evaluare a ofertelor în vederea atribuirii unor contracte de achiziție publică, 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu insotit de proiectul de hotarare cu 

privire la aprobarea incheierii si semnarii unor contracte de achiziţie publica, 
- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primariei comunei Mihai 

Eminescu, 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

In  conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi 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, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Se aprobă încheierea si semnarea contractului de achiziţie publica privind execuția de 
lucrări pentru obiectivul „Construire parcare sediul primarie UAT Mihai Eminescu , judetul 
Botosani”, cu S.C. CORNELLS FLOOR S.R.L., prezentat in Anexă, parte integrantăa din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei Mihai 
Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, Primarului 
comunei Mihai Eminescu, Compartimentului achizitie publica. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 

 
MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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