
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind plata sumei nedecontate la proiectul “Dotare cu echipamente mobile din 

domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor 
echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice 
în mediu on-line, in comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”, din Contractul 

de finanțare nr. 460/233t/01.10.2021, SMIS 145537 
 

Consiliul local al comunei Mihai Eminescu întrunit in şedinţa din data de 
28.06.2022, 

Având în vedere: referatul de specialitate comun intocmit de Compartimentul 
achizitii publice și șef-serviciu al Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru avand nr. de 
inregistrare 8104/16.06.2022 însoțit de Notificarea înregistrată sub nr. 7587/02.06.2022, 
referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu, raportul de specialitate al 
Compartimentului juridic, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

In conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (7), 
lit. a) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, 

In temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si plata sumei 
de 78.421,55 lei nedecontată din Contractul de finanțare nr. 460/233t/01.10.2021, SMIS 
145537, obiectiv “Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei 
informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive 
electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in comuna 
Mihai Eminescu, județul Botoșani”. 

 
Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul 

financiar–contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai 
Eminescu. 

 
Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani, 

Primarului comunei MIHAI EMINESCU, Serviciului financiar – contabil. 
  

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDEIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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