
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei MIHAI EMINESCU pentru 

perioada 2021-2024 
  

Consiliul local al comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, întrunit în 
şedinţa sa din data de 13.05.2022, 

Analizând: 
- referatul de specialitate înregistrat sub nr. 6658/12.05.2022 întocmit de șef-

serviciu al Serviciului financiar-contabil prin care solicită aprobarea Strategiei de dezvoltare 
a comunei MIHAI EMINESCU pentru perioada 2021-2024, 

- referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu însoțit de proiectul 
de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei MIHAI EMINESCU pentru 
perioada 2021-2024, 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-

2020-2030, 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai 

Eminescu, 
În baza prevederilor: art.129, alin. (2), lit e) coroborat cu prevederile alin. (4) 

lit. e), alin. (14), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale art. 25 lit. „g” din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (1) și 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile 
ulterioare, 
  

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a comunei MIHAI EMINESCU 
pentru perioada 2021-2024 prezentată în anexă, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Primarul Comunei Mihai Eminescu, prin serviciile aparatului de specialitate, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, 
Primarului comunei MIHAI EMINESCU, Serviciului financiar – contabil. 
    

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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