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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru obiectivul de investiții 

”REABILITARE ȘI MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ȘI 
SĂTEȘTI ÎN COMUNA MIHAI EMINESCU , JUDEȚUL BOTOȘANI” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, întrunit în ședința 

extraordinară din data 18.01.2023, 

Având in vedere :  

-  referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu însoțit de proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei de atribuire pentru obiectivul de investiții 
”REABILITARE ȘI MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ȘI 
SĂTEȘTI ÎN COMUNA MIHAI EMINESCU , JUDEȚUL BOTOȘANI” 

-   referatul de necesitate nr.565/16.01.2023 întocmit de către Compartiment achizitii 

publice , 

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primăriei comunei 

Mihai Eminescu, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

În  conformitate cu prevederile art.5, alin.(1), lit.b) si  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, Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi ale 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, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. c), art.196 , alin.(1), lit.a) din Ordonanta de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă documentatia de atribuire pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE 
ȘI MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN COMUNA 
MIHAI EMINESCU , JUDEȚUL BOTOȘANI” prezentat in Anexa nr.1 , parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 Art.2.  Documentatia de atribuire sus-menționată reprezintă: instructiuni ofertanti, 

strategie de contractare , model contract executie lucrari, model formulare) 
 

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 achiziție publică 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                             
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