
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea unei noi licitaţii pentru concesionarea unor bunuri apartinand 

domeniului privat al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani 

  
 CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judetul BOTOSANI, întrunit 

în ședința  din data de 04.02.2022, 

Analizând: 

- referatul de specialitate al Serviciului juridic, cadastru si achizitii publice, 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu, în calitate de inițiator, 

- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul juridic, 

- H.C.L. nr. 67/30.06.2021 privind aprobarea rapoartelor de evaluare proprietate 

imobiliara si studiilor de oportunitate intocmite de S.C. IUPETHEDA EXCLUSIV S.R.L. pentru 

bunurile imobile aflate in domeniul privat al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani, 

- H.C.L. nr. 139/25.10.2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru 

concesionarea si vanzarea  unor bunuri apartinand domeniului privat al comunei Mihai Eminescu, 

judetul Botosani,  

- H.C.L. nr. 4/10.01.2022 privind însușirea actelor adiționale privind actualizarea 

redevențelor conform valorii stabilite prin rapoartele de evaluare întocmite de S.C. IUPETHEDA 

EXCLUSIV S.R.L. 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mihai 
Eminescu 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. c), coroborat cu alin. (6), lit. a) si 
b) ale aceluiasi articol, art. 314 alin. (15), art. 354, art. 362, art. 363 și ale art. 364 alin. (1) si (2) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aproba organizarea unei noi licitaţii pentru concesionarea prin licitatie publica a 

proprietatilor imobiliare apartinand domeniului privat al comunei Mihai Eminescu, judetul 

Botosani, prezentate in Anexă, parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoşani în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu, Serviciului 

juridic, cadastru si achizitii publice. 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 
 

PRESEDINTELE DE SEDINȚĂ, 
 

DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU  

 
 

 
 
 
Nr. Hotărâre:  16/04.02.2022 
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Anexă la HCL nr. 16/ 04.02.2022 

 

Lista bunurilor aflate în domeniul privat al comunei pentru care se organizează o 

nouă licitaţie publică  

 

1. teren in suprafata de 20,00 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.415 
2. teren in suprafata de 50,00 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal pc. 415 
3. teren in suprafata de 24,00 mp. intravilan sat Catamaresti –Deal, pc. 198 
4. teren in suprafata de 19,24 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198 
5. teren in suprafata de 11,00 mp.  intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198 
6. teren in suprafata de 7,50 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198 
7. teren in suprafata de 21,00 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198 
8. teren in suprafata de 24,00 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198 
9. teren in suprafata de 16,12 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198 
10. teren in suprafata de 7,00 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198 
11. teren in suprafata de 51,15 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.191 
12. teren in suprafata de 13,00 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198 
13. teren in suprafata de 100 mp. intravilan sat Catamaresti-Deal, pc.198 
14. teren in suprafata de 545 mp. intravilan sat Cervicesti, pc.117 
15. teren in suprafata de 534 mp. intravilan sat Cervicesti, pc.117 
16. teren in suprafata de 479 mp. intravilan sat Cervicesti, pc.117 
17. teren in suprafata de 594 mp. intravilan sat Cervicesti, pc.117 
18. apartament 1 camera, Bl. A3, parter, ap.2, situat in sat Catamaresti Deal, 

CF52723-C1-U2 . 
 

 
 

PRESEDINTELE DE SEDINȚĂ, 
 

DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


