
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu  
nr. 151/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare prin asfaltare drumuri 

comunale și sătești în comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani", aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, 
precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului 
 

Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, întrunit in 
şedinţa din data de 21.10.2022, 

Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei privind necesitatea 
adoptării hotărârii pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Mihai 
Eminescu nr. 26/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru constatarea și 
sancționarea contravențiilor pe teritoriul comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, cu 
modificările și completările ulterioare, 

In baza :  
- Referatului nr. 14107/21.10.2022 întocmit de Viceprimarul comunei Mihai 

Eminescu, 
- Raportului de specialitate al compartimentului juridic, 
- Avizelor comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanței de urgență 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii ''Anghel Saligny'', 
- Ordinului 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru categoriile 
de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2021 emis de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, 

- art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) şi art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi 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 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta Hotărâre: 



 
Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 

151/09.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare și modernizare prin asfaltare drumuri comunale și sătești în comuna Mihai 
Eminescu, județul Botoșani", aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, conform anexei la prezenta 
hotărâre, parte integrantă. 

 
Art. 2. Primarul comunei Mihai Eminescu prin intermediul compartimentelor de 

specialitate se va îngriji de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
Art. 3. Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciilor și Compartimentelor din 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Eminescu. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 
FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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