
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării denumirii unui obiectiv de investiții, respectiv 

aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit 
în ședința din data 16.06.2022, 

Având in vedere :  
-  referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu, 
- referatul de specialitate nr. 8077/16.06.2022 intocmit de catre viceprimarul comunei 

Mihai Eminescu, 
- raportul comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului nr. 76/2022, precum si 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primariei 

comunei Mihai Eminescu, 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

Având în vedere prevederile: 
- art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. 7 lit. c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

- 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 

In 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 adopta prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiții “Construire locuințe 

sociale și de necesitate, localitatea Cervicești, comuna Mihai Eminescu, județul 

Botoșani” în “Construire bloc de locuințe sociale și de necesitate în localitatea 

Cervicești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”. 

 
Art. 2.  Se aprobă documentaţia Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

“Construire bloc de locuințe sociale și de necesitate în localitatea Cervicești, 
comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”, prezentată în Anexa nr. 1, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 



Art. 3.  Se aprobă Indicatorii tehnico – economici prezentați în Anexa nr. 2, pentru 
obiectivul “Construire bloc de locuințe sociale și de necesitate în localitatea 
Cervicești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”, astfel: 

Total valoare obiectiv:   11.758.070,29 lei inclusiv TVA  
Valoarea C+M:             9.974.403,92 lei inclusiv TVA 
Total valoare suportată din bugetul local – neeligibil 
Total general:    1.342.461,57 lei inclusiv TVA  
Valoarea C+M:                58.000,20 lei inclusiv TVA 
Total valoare suportată din bugetul de stat – eligibil 
Total general:    10.415.608,72 lei inclusiv TVA  
Valoarea C+M:             9.916.403,72 lei inclusiv TVA 
 
Art. 4. Se împuternicește Primarul comunei Mihai Eminescu, d-nul Gireadă Dumitru 

Verginel, în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu în relația cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv Agenția Națională pentru 
Locuințe. 

Art. 5. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă. 
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei 

Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, 

Primarului și Viceprimarului comunei Mihai Eminescu. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 118/ 16.06.2022 

 
 
 
 


