
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul ”Realizare 

branșamente utilități pentru obiectivul Construire Sală de sport cu tribună 180 
de locuri, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, întrunit în ședință din 

data 16.06.2022, 
Având în vedere :  
- referatul de specialitate nr. 7933/10.06.2022 întocmit de către șef-birou al Biroului 

gospodărie comunală – drumuri, 
- avizul comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului nr. 76/2022, 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu cu privire la 

documentația tehnică pentru obiectivul ”Realizare branșamente utilități pentru 
obiectivul Construire Sală de sport cu tribună 180 de locuri, sat Ipotești, comuna 
Mihai Eminescu, județul Botoșani”, 

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primăriei 
comunei Mihai Eminescu, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
Având în vedere prevederile: 
- 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, 

- Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice AND 544/2002,  
- art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul dispoziţiilor 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 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1.  Se aprobă documentația tehnică pentru obiectivul ”Realizare 

branșamente utilități pentru obiectivul Construire Sală de sport cu tribună 180 
de locuri, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”, faza PT+DT 
întocmit de S.C. PALTINUL INTERAX S.R.L., prezentată în Anexă, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Documentația sus-menționată reprezintă: proiect tehnic, documentație 
tehnică, deviz general, caiet de sarcini. 

 



Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ”Realizare 
branșamente utilități pentru obiectivul Construire Sală de sport cu tribună 180 
de locuri, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”, astfel: 

Total valoare obiectiv:   280.723 lei fără TVA 
Valoarea C+M:   264.316 lei fără TVA 
 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei 

Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 
 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, 

Primarului comunei Mihai Eminescu, Biroului gospodărie comunală – drumuri.  
 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDEIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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