
 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 138/13.10.2020  
 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOŞANI, 
întrunit in şedinţa ordinară din data de 27.01.2021, 

Examinand Referatul de aprobare al Primarului comnunei Mihai Eminescu prin 
care solicita aprobarea modificarii unui acr administrativ – H.C.L. 72/19.05.2021; 

Având în vedere: 
- Referatul de specialitate al secretarului general al comunei Mihai Eminescu, 
- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
In baza art. 129 alin (2) lit. c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,,  

In conformitate cu Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in 

administraţia publica, 

In temeiul art. 196 alin (1) lit a)  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE, 

 

ART. 1. (1) Se aproba modificarea unui act administrativ - H.C.L. nr. 

138/13.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

procedurii de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al U.A.T. Mihai Eminescu, 

aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, 

în sensul că în loc de sintagma 

”Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procedurilor privind 

atribuirea contractelor de concesiune/inchiriere pentru bunuri proprietate 

publică/privată ale comunei Mihai Eminescu” 

va figura  

”Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procedurii de vânzare 

a bunurilor imobile din domeniul privat al U.A.T. Mihai Eminescu, aflate în 

administrarea Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu, județul 

Botoșani”. 

 

 ART. 2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 138/2020 rămân 

neschimbate.  

 

ART. 3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va asigura 

ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari . 
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ART. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului - Judeţul 

Botoşani, Primarului comunei Mihai Eminescu, Serviciului juridic, achiziții publice și 

cadastru. 

 
 

 
PREȘEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
MILUȚĂ PETCU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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