
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii: ”Reabilitare drumuri, în urma pagubelor produse de fenomene 
meteorologice în satul  Catamaresti, comuna Mihai Eminescu, județul 

Botoșani” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, judeţul Botosani, 
întrunit în ședința din data 14.11.2022, 

Analizând: referatul de specialitate întocmit de șef-birou al Biroului gospodărie 
comunală-drumuri nr. 15383/11.11.2022, referatul de aprobare a primarului comunei 
Mihai Eminescu, in calitatea sa de initiator, de raportul de specialitate al 
compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de raportul 
comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului nr. 378/2017, precum si avizele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local, 

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, actualizată, ale OG nr. 25/2001 privind infiintarea C.N.I 
aprobata prin legea nr. 117/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, 

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ale art. 129 alin. (2) lit. 
b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

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

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici precizati in Studiul de 

Fezabilitate (S.F.) ”Reabilitare drumuri, în urma pagubelor produse de fenomene 
meteorologice în satul Catamaresti, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani” aprobați 
prin HCL nr. 51/2021, conform OUG nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor 
de achiziție publică (...). 

Art. 2. (1).Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 2.602.269,84 lei 
inclusiv TVA, respectiv 2.189.784,71 lei fără TVA. 

(2). Devizul general este prezentat în anexa nr. 1, parte integranta din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. Principalii indicatori tehnico-economici actualizați 2022 sunt prezentați în 
anexa nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre. 



Art. 4. Se modifică în mod corespunzător prevederile HCL nr. 51/2021 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”Reabilitare 
drumuri, în urma pagubelor produse de fenomene meteorologice în satul  Catamaresti, 
comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani” 

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, Biroului gospodărie comunală-drumuri. 
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