
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii contractelor de finanțare cu unități de cult  
de pe raza comunei Mihai Eminescu 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, judeţul Botosani, intrunit in 

sedinta din data 28.11.2022, 
Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei privind necesitatea adoptării 

proiectului de hotărâre privind aprobarea încheirii contractelor de finanțare privind acordarea 
unui sprijin financiar unor unități de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, județul 
Botoșani, 

In baza: referatului de specialitate nr. 15460/14.11.2022 întocmit de 
Compartimentul achiziții publice, a raportului de specialitate al Compartimentului juridic, ale 
avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

În conformitate cu prevederile: Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizata, 
a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând in considerare prevederile: art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (8), lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. (1). Se aprobă încheierea contractului de finanțare cu unitatea de cult 

Parohia ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Ipotești, prezentat în anexa nr. 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre, cu suma de 30.000 lei. 

(2). Se aprobă încheierea contractului de finanțare cu unitatea de cult 
Parohia ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Cătămărești-Deal, prezentat în anexa nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre, cu suma de 20.000 lei. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Mihai Eminescu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Botoşani, 
Primarului comunei Mihai Eminescu, Compartimentului achiziții publice. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

RADU COLBEA 
CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
BOGDAN GABRIEL SUHĂREANU 
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