
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea initierii procedurii de achizitie publică pentru servicii de 

actualizare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții  
”Extindere rețele de apă și apă uzată în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit in 
ședința din data 27.09.2022, 

Luand in considerare: 
 referatul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Mihai Eminescu înregistrat 

sub nr. 12828/26.09.2022,  
 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. n) al aceluiasi art din OUG nr. 

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

modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă inițierea procedurii de achizitie publică pentru servicii de actualizare a 
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele de apă și apă uzată 
în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani” prin suplimentarea rețelei de apă și apă 
uzată. 

 
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 
 
Art. 3. 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, 
 

FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 168/ 27.09.2022 


