
 

ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Dispoziţiei de şantier nr. 1 pentru obiectivul de investiţie 
“Infiintare si dotare gradinita cu program normal in sat Catamaresti-Deal, 

comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, 
întrunit in ședința din data 11.04.2022, 

Luand in considerare: 
 referatul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei prin care 

propune aprobarea Dispoziţiei de şantier nr. 1 pentru obiectivul de investiţie 
“Infiintare si dotare gradinita cu program normal in sat Catamaresti-Deal, 
comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”, 

 referatul de aprobare al d-nului primar al comunei, 

 raportul comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului nr. 76/2022, 
 raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  
În conformitate cu prevederile: 
• HG nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi conţinutul- 

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, 

• Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modifiarile ulterioare; 
• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - 

Republicata si actualizata; 
• Legii nr. 273/2006 actualizată privind finanţele publice locale; 
• Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
• Hotărârii 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 public, 

• Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica,  
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), respectiv art. 196 alin. (1) 

lit. a). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completarile si modificarile ulterioare, 

 
Consiliul local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta Hotărâre: 

 
Art. 1. Se aprobă Dispoziţia de şantier nr. 1 pentru obiectivul de 

investiţie “Infiintare si dotare gradinita cu program normal in sat 
Catamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”, asa cum este 
prevazuta in anexă, parte integranta aprezentei Hotarari. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 

 



Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului și Viceprimarului 
comunei Mihai Eminescu. 

 
 
 
PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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