
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentatiei tehnice pentru obiectivul “Implementare 
sistem supraveghere prin camere video la Gradinița cu program normal din 

satul Cătămărești-Deal, comuna Mihai Eminescu” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, intrunit in sedinta ordinara 
din data 04.02.2022, 

Având in vedere :  
-  referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu cu privire la 

documentatia tehnica pentru obiectivul “Implementare sistem supraveghere 
prin camere video la Gradinița cu program normal din satul Cătămărești-Deal, 
comuna Mihai Eminescu”, 

-   referatul de specialitate nr. 1464/03.02.2022 intocmit de catre Compartiment 
achiziții publice, 

- raportul comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului nr. 378/2017, precum si 
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primariei 
comunei Mihai Eminescu, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, 
pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, Normativul 
privind intretinerea si repararea drumurilor publice AND 544/2002, art. 2, lit. e), art. 5, alin. 
(1), lit. b) şi art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 196, 
alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1.  Se aprobă documentatia tehnica pentru obiectivul “Implementare sistem 

supraveghere prin camere video la Gradinița cu program normal din satul 
Cătămărești-Deal-Deal, comuna Mihai Eminescu”, întocmit de S.C. RALTEK 
PREMIUM SERVICE S.R.L., prezentată în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2.  Documentatia tehnica sus-mentionata reprezinta: Proiect tehnic nr. RPS-

2021-P-0032, deviz general. 



 
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei 

Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 
 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, 

Primarului comunei Mihai Eminescu, Compartimentului achiziții publice. 
  

 
PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 27/ 04.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

 


