
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind plata unei penalitati la proiectul “Infiintare si dotare gradinita cu 

program normal in sat Catamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, judetul 
Botosani”, finantat din fonduri europene 

 
Consiliul local al comunei Mihai Eminescu întrunit in şedinţa sa ordinară din data de 

04.02.2022, 
Având în vedere: referatul de specialitate intocmit de Compartimentul achizitii 

publice avand nr. de inregistrare 1462/03.02.2022, referatul de aprobare al Primarului 
comunei Mihai Eminescu, raportul de specialitate al Compartimentului juridic, avizele 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

Analizând Contractul de finantare C 0720EN00011710700064/05.02.2018, 
precum si Notificarea primita de la AFIR cu nr. 342/28.01.2022, 

În temeiul 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(l) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,cu modificările si completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. (1). Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si plata 
sumei de 690,77 lei reprezentand penalitate de 0,1% calculata la valoarea eligibila 
nerambursabila ramasa de platit, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2). din   Anexa 
I a Contractului de finantare C 0720EN00011710700064/05.02.2018, obiectiv “Infiintare 
si dotare gradinita cu program normal in sat Catamaresti-Deal, comuna Mihai 
Eminescu, judetul Botosani”. 

         (2). Suma de 690,77 lei se va achita pe baza unui ordin de plata in contul 
AFIR (str. Stirbei Voda, nr. 43, sector 1, Bucuresti, CIF 13533790) reprezentand  “penalitate 
la contractul de finantare” cu nr. RO 41TREZ70157090581XXXXX deschis la Trezoreria 
Statului. 

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul 
financiar–contabil. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul – Botoşani, 
Primarului comunei MIHAI EMINESCU, Serviciului financiar – contabil. 
  

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 25/ 04.02.2022 


