
HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Raportului procedurii nr. 6601/11.05.2022 de atribuire a 

contractului de concesiune având ca obiect concesionarea unor imobile 
aparținând domeniului public și privat al comunei Mihai Eminescu 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu, întrunit în şedinţa din 

13.05.2022, 
Având în vedere: referatul întocmit de șef-serviciu al Serviciului juridic, 

achiziții publice și cadastru înregistrat sub nr. 6682/12.05.2022, referatul de aprobare al 
primarului comunei Mihai Eminescu însoțit de proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Compartimentului juridic, avizele Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local, 

In conformitate cu prevederile: art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) 
lit. a), art. 303  alin. (1), 362 alin. (3), respectiv art. 319 alin. (19) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 100/2019 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procedurilor privind 
atribuirea contractelor de concesiune/inchiriere pentru bunuri proprietate 
publică/privată ale comunei Mihai Eminescu cu modificările și completările ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă Raportul procedurii de atribuire a contractului de concesiune 

având ca obiect concesionarea unor suprafețe de teren aparținând domeniului public și 
privat al comunei Mihai Eminescu înregistrat sub nr. 6601/11.05.2022, prezentat în 
anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de concesiune cu S.C. SAGEM S.R.L. 
Vaslui pentru imobilele descrise în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul comunei MIHAI EMINESCU, prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Județul 
Botoșani pentru verificarea legalităţii, Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru. 
 
PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 103/ 13.05.2022 

 
 
 
 

ROMÂNIA 

JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 



 
Anexa nr. 2 la HCL nr. 103/13.05.2022 

 
Bunurile imobile ce urmează a fi concesionate 

 
Nr. 

crt. 

Amplasare Domeniu 

public/privat 

Suprafata  (mp) 

         

intravilan 

          

extravilan 

1 Sat Stancesti aferent drum comunal DC61 public 385,20  

2 Sat Catamaresti aferent drum comunal DC61 public 1.087,80  

3 Sat Ipotesti aferent drum comunal DC61 si drum 

communal DC62 

public 2.088,60  

4 Sat Cucorani aferent drum comunal DC 62, drum 

satesc DS 365 si drum satesc DS167 

public 1.491,60  

5 Sat Cervicesti aferent drum comunal DC62 public 1.050,60  

6 Comuna Mihai Eminescu, Sat Catamaresti – Sat 

Ipotesti aferent drum comunal DC61, 

Sat Ipotesti – Sat Cucorani aferent drum comunal 

DC62, 

Sat Cucorani  - Sat Cervicesti aferent drum comunal 

DC62-apartinand domeniului public,  

Sat Cervicesti aferent PC.PS109 apartinand domeniului 

privat 

public si privat  1.511,40 

  6.103,80 1.511,40 

TOTAL: 7.615,20 mp. 

 
 
 

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 

JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 


