
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
  

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Cămin Cultural, sat 
Cervicesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani” 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit in 

ședința din data 18.08.2022, 
Având în vedere prevederile: 
- Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea ordonanței 

Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”CNI”-S.A. 
- art. 7, 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. b) coroborat cu alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Examinând: 
- referatul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei înregistrat sub nr. 

10821/17.08.2022, 
- referatul de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre întocmite de către primarul comunei 

Mihai Eminescu  
- avizul comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului nr. 76/2022, 
- prevederile HCL nr. 149/2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-

economici aferenta obiectivului de investitie „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI 
DOTARE, CAMIN CULTURAL, SAT CERVICESTI, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDETUL 
BOTOSANI”, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local. 
In temeiul art. 196 alin. (1), art. 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 actualizarea indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiții “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Cămin Cultural, sat 
Cervicesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”, astfel: 

Total valoare obiectiv:   2.704.002,48 lei inclusiv TVA 
     2.274.909,99 lei exclusiv TVA, 
 din care C+M:   1.677.966,96 lei inclusiv TVA 

(2). Devizul general aferent obiectivului de investiție “Reabilitare, 
modernizare, extindere si dotare Cămin Cultural, sat Cervicesti, comuna Mihai 
Eminescu, judetul Botosani” este prezentat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prevederile H.C.L. nr. 66/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a 
devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați conform art. 71 din OUG nr. 
114/2018 pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural din 
satul Cervicești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”, modificată prin H.C.L. nr. 149/2019 
se actualizează în mod corespunzător. 

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către U.A.T. Comuna Mihai Eminescu a 
cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 
combustibil utilizat, etc.), servicii și lucrări în valoare de 266.373,92 lei exclusiv TVA, respectiv 
316.700,52 lei cu TVA 



Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului și Viceprimarului comunei Mihai 
Eminescu. 

 
PRESEDINTELE ȘEDINȚEI, 

 
FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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