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 HOTĂRÂRE 
privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani   
 

 
CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOŞANI, 

întrunit in şedinţa  ordinara din data de 16.06.2022, 
Analizand: 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu privind 

necesitatea atestarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei 
Mihai Eminescu, judetul Botosani, insotit de proiectul de hotarare, 

- raportul de specialitate al Serviciului juridic, cadastru si achizitii publice prin 
care se propune completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, cu pozitiile nr. 361 si 362, 

- Raportul comisiei speciale de inventariere prin care se propune completarea 
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihai Eminescu atestat 
prin Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului 
Botosani, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani cu 
modificarile si completarile ulterioare  – Anexa 40, cu modificarile si completarile  
ulterioare, 

- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai 

Eminescu  
In conformitate cu prevederile: art. 286, alin. (1) si alin. (4) ale Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completarile si 
modificarile ulterioare, ale H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, 
al oraselor, al municipiilor si al judetelor, ale H.G. nr. 971/2002 privind atestarea 
domeniului public al judetului Botosani, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor 
din judetul Botosani – Anexa 40, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 139, 
alin. (1) – alin. (3), lit. g), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 289, art. 607 alin. (4) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completarile si modificarile ulterioare, 

In temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihai 

Eminescu insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 15/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare si atestat in Anexa nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 



privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si a municipiilor, 
oraselor si comunelor din judetul Botosani cu modificarile si completarile ulterioare, la 
sectiunea I „Bunuri imobile” se completeaza cu doua noi pozitii, pozitia nr. 361 si pozitia 
362, care va avea continutul prevazut in anexa care face parte intregranta din prezenta 
hotarare . 

Art. 2. Compartimentul juridic va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari si va intreprinde diligentele necesare pentru modificarea pozitiilor 
cuprinse in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mihai 
Eminescu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei Mihai Eminescu în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Mihai 
Eminescu, Instituției Prefectului - județul Botoşani, Serviciului financiar-contabil, 
Serviciului juridic, cadastru si achizitii publice. 

 

 
  

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDEIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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