
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind însușirea propunerilor de modificare și completare a Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mihai Eminescu 
 

Consiliul Local al Comunei MIHAI EMINESCU, întrunit în ședința din data 
de 19.05.2020, 
 Analizând: 

- referatul Compartimentului Cadastru înregistrat sub nr. 5600/13.05.2020, 
- expunerea de motive a d-nei GIREADĂ ANETA – Primarul comunei MIHAI 

EMINESCU privind necesitatea modificării și completării domeniului public,  
- procesul-verbal întocmit de Comisia de inventarierea bunurilor ce aparțin 

domeniului public al comunei Mihai Eminescu înregistrat sub nr. 5760/15.05.2020; 
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
Având în vedere: 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai 

Eminescu, 
- Contractul de donație aut. nr. 692/05.03.2020 de Biroul Individual Notarial 

Humelnicu Coca, 
 Văzând prevederile art. 286 și urm din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, precum și Anexa 40 la HG nr. 971/2002 privind 
atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și a municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Botoșani, ale art. 863 lit. c) CODUL CIVIL, republicat, aprobat 
prin Legea nr. 287/2009, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2020 privind Codul administrativ,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1. Se însușește completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Mihai Eminescu, cu un număr de o poziție - 406, poziție 
corespunzătoare bunului nou inventariat, conform Anexei nr. 1, parte integrantă la 
prezenta hotărâre. 

ART. 2. Compartimentul juridic va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri şi va întreprinde diligenţele necesare pentru completarea, respectiv 
modificarea pozițiilor cuprinse în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Mihai Eminescu.  

Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Botoşani, Primarului comunei Mihai Eminescu, Compartimentului juridic. 

 
PRESEDINTELE DE SEDINȚĂ, 

 
VALERIU DROBOTĂ 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU  

 
 
 
 

Nr. Hotărâre:  67/ 19.05.2020 


