
 
HOTARARE 

privind aprobarea Listei bunurilor din domeniul public si privat aferentă 
sistemului de canalizare potrivit investitiei „Înființare si extindere rețele de apă 
si apă uzată în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani – rețea de apă uzată 

localitatea Cătămărești” care vor fi cocesionate prin Contractul de delegare 
catre S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOSANI 

 

Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, intrunit in sedinta ordinară din 

data de 16.09.2020,  

Analizand: referatul de aprobare a Primarului comunei Mihai Eminescu, a referatului 

de specialitate nr. 11630/10.09.2020, intocmit de Viceprimarul comunei, Procesul-Verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor nr. 11300/08.09.2020, 

In baza: Raportului de specialitate al compartimenului juridic, Avizelor comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Local;        

Avand in vedere:  

- prevederile Legii nr. 241/2006, republicata, privind serviciul de alimentare cu apa si de 

canalizare;  

- prevederile Legii nr. 51/2006, republicata, a serviciilor comunitare de unitati publice; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ulterioare,  

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1) – alin. (3), lit. g), 196 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completarile si modificarile ulterioare, 

 

HOTARASTE 

ART. 1. Se aproba Lista bunurilor din domeniul public si privat aferentă sistemului 

de canalizare potrivit investitiei „Înființare si extindere rețele de apă si apă uzată în 

comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani – rețea de apă uzată localitatea 

Cătămărești” care vor fi cocesionate  prin Contractul de delegare catre S.C. NOVA 

APASERV S.A. BOTOSANI, conform anexei la prezenta h otarare. 

ART. 2.Primarul comunei Mihai Eminescu, prin compartimentele de specialitate, se 

va ingriji de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
  

 



ART. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de secretarul general al comunei Mihai 
Eminescu Institutiei Prefectului – Judetul Botosani, Primarului comunei Mihai Eminescu, 
Compartimentelor de specialitate. 

 
PREȘEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
VALERIU DROBOTĂ 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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