
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind predarea în folosința gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a 

terenului situat în loc. Cucorăni, str. Mihai Eminescu nr. 24 A, com. Mihai 

Eminescu, jud. Botosani, înscris în CF nr. 60082, nr. topo. 60082, în vederea 

executării obiectivului de investiții “Locuințe pentru tineri destinate închirierii, 

județul Botoșani, comuna Mihai Eminescu, localitatea Cucorăni, strada Mihai 

Eminescu nr. 24 A” 

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

Având în vedere prevederile: 
- art. 1, alin. (2), lit. ,,d'' coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. ,,d'', art. 6 şi art. 13 din Anexa 

3 Programul naţional de construcţii de interes public şi social a O.G. nr. 25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Anexei 3^2 a O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
"C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

  Examinând: 
- Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive întocmite de către dl. Dumitru-Verginel 

Gireada, primarul comunei Mihai Eminescu, privind necesitatea construirii unui bloc de locuințe 
care este în interesul comunității locale, 

- referatul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei inregistrat sub nr. 
8076/16.06.2022, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local. 
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 adopta prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. (1). Se aprobă predarea în folosința gratuită către Agenția Națională pentru 

Locuințe, pe bază de contract, a amplasamentului, teren, situat în loc. Cucorăni, str. Mihai 

Eminescu nr. 24 A, com. Mihai Eminescu, jud. Botosani și aflat în administrarea Consiliului local 

al comunei Mihai Eminescu, teren in suprafață de 2975 mp, identificat potrivit Cărții funciare 

nr. 60082, nr. topo. 60082, liber de orice sarcini, în vederea obiectivului de investiții “Locuințe 

pentru tineri destinate închirierii, județul Botoșani, comuna Mihai Eminescu, 

localitatea Cucorăni, strada Mihai Eminescu nr. 24A”. 

(2). Modelul de contract pentru predarea imobilului - teren descris la alin. (1) 

este prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă asigurarea finanțării de către UAT comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, 

a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat 

etc.), precum și a sistematizării amplasamentului. 

Art. 3. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă. 

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. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu, 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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