
 ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind iniţierea procedurilor de achiziţie publica pentru încheierea 
contractului de prestări servicii privind îndepărtarea/recoltarea exemplarelor 
din speciile de fauna salbatica, a pisicilor si a cainilor hoinari din perimetrul 

intravilan al satelor comunei Mihai Eminescu 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOŞANI, 
întrunit in şedinţa din data de 07.11.2022, 

Examinand proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei prin care solicita 
aprobarea iniţierii procedurilor de achiziţie cu respectarea 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, actualizata, 

Având in vedere: 
- Referatul Consiliului local al comunei Mihai Eminescu, 
- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
In baza prevederilor 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, 

In conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 407/2006 a vanatorii si a 
protectiei fondului cinegetic cu modificările și completările ulterioare, 

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

 
HOTĂRĂŞTE, 

 
ART. 1. Se aproba iniţierea procedurilor de achiziţie publica pentru încheierea 

contractului de prestări servicii privind îndepărtarea/recoltarea exemplarelor din speciile 
de fauna salbatica, a pisicilor si a cainilor hoinari din perimetrul intravilan al satelor 
comunei Mihai Eminescu. 

 
 ART. 2. Se aprobă modelul de contract de prestări servicii având ca obiect 

îndepărtarea/recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica, a pisicilor si a 
cainilor hoinari din perimetrul intravilan al satelor comunei Mihai Eminescu, prezentat în 
Anexa nr. 1, respectiv caietul de sarcini prezentat în Anexa nr. 2, părți integrante din 
prezenta hotărâre, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul 
sănătății și securității publice sau alte rațiuni de interes public major. 

 
 



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

 
ART. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului Judeţului 

Botoşani, Primarului comunei Mihai Eminescu, Serviciului financiar-contabil. 
 
 

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

RADU COLBEA 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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