
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractului-subsecvent pentru  
”Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe raza comunei Mihai 

Eminescu, județul Botoșani” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, judeţul Botosani, 
intrunit in sedinta din data 14.11.2022, 

In temeiul prevederilor: 
- OUG nr. 21/2004, privind Sistemtul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, HG nr. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă, 

- Ordinului nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ 
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-
2013, 

- Legii nr. 515/2002, pentru aprobarea Urdonanţei Guvernului nr. 21/2002, 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

- OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, 
 Având in vedere :  

- referatul de specialitate nr. 15383/11.11.2022 întocmit de către șef-birou al 
Biroului Gospodărie comunală – drumuri însoțit de adresa nr. 15356/11.11.2022 a 
S.C. CORNELL`S FLOOR SRL, 

- referatul de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre inițiat de Primarul 
comunei,  

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul juridic, 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
În conformitate cu prevederile> 
- 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, actualizata,  

- art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. h) m), n), din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopt[ prezenta HOTĂRÂRE: 



 
Art. 1. (1). Se aprobă încheierea contractului-subsecvent pentru ”Servicii de 

deszăpezire și combatere a poleiului pe raza comunei Mihai Eminescu, 
județul Botoșani” cu S.C. CORNELL`S FLOOR S.R.L. prezentat în anexa nr. 1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre, conform Acordului cadru nr. 
13148/14.10.2020. 

(2). Se aprobă actualizarea prețurilor aferente acordului cadru nr. 
13148/14.10.2020, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

însărcinează Viceprimarul comunei Mihai Eminescu. 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul 

Botoşani, Viceprimarului comunei Mihai Eminescu, Biroului gospodărie comunală -
drumuri, Compartimentului juridic. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

RADU COLBEA 
CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
BOGDAN GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. Hotărâre:  184/ 14.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 


