
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul “Construire si 

dotare dispensar medical uman in sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, judetul 
Botosani” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, intrunit in sedinta din 

data 05.05.2022, 
Având in vedere :  
- referatul de specialitate nr. 6051/02.05.2022 întocmit de catre șef-serviciu al 

Serviciului financiar contabil, 
- raportul comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului nr. 76/2022, precum si 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu, 
- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primariei 

comunei Mihai Eminescu, 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, 
pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, Normativul 
privind intretinerea si repararea drumurilor publice AND 544/2002, art. 2, lit. e), art. 5, alin. 
(1), lit. b) şi 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; 

 In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 196, 
alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul “Construire si 

dotare dispensar medical uman in sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, judetul 
Botosani”, prezentat  astfel: 

Total valoare obiectiv:    6.694.134,82 lei/ 1.359.546,45 euro 
 din care C+M:   4.312.814,71 lei/ 875.911,84 euro 
Valoare finanțată prin CNI SA:  6.267.838,38 lei/ 1.272.967,70 euro 
 din care C+M:   4.081.428,40 lei/ 828.918,40 euro 
Valoare cheltuieli pentru servicii și lucrări  
finanțate de UAT Mihai Eminescu: 426.296,44 lei/ 86.578,75 euro 
 din care C+M:   231.381,31 lei/ 46.993,44 euro. 



Art. 2.  Devizul general aferent obiectivului “Construire si dotare dispensar 
medical uman in sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani” este 
prezentat în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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, Serviciului financiar contabil.  
 

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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