
  

 

ROMÂNIA    

JUDEŢUL BOTOSANI 

COMUNA MIHAI EMINESCU  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentatiei tehnice (faza S.F.) si a indicatorilor tehnico-
economici aferente proiectului “Înființare capacitate de producere energie din 
surse regenerabile pentru consum propriu în comuna Mihai Eminescu, județul 

Botosani” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit 
in ședința din data 14.12.2022, 

Luând in considerare: 
 referatul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Mihai Eminescu 

înregistrat sub nr. 16362/08.12.2022,  
 referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu, in calitatea sa de 

initiator, înregistrat sub nr. 16363/08.12.2022, 
 Proiectul de hotarare nr. 16364/08.12.2022 initiat de catre Primarul Comunei Mihai 

Eminescu si aprobat de membrii Consiliului Local Mihai Eminescu; 
 Documentația tehnică întocmită de către S.C. PALTINUL INTERAX LOGISTICS 

S.R.L., faza S.F., Proiect nr. 1/2022, 
 Certificatul   de   urbanism   nr. 371/28.11.2022   emis   în   scopul   întocmirii 

documentaţie   tehnice: “Înființare capacitate de producere energie din surse 
regenerabile pentru consum propriu în comuna Mihai Eminescu, județul 
Botosani”, 

 raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 

 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 129 alin. (2) lit. b), lit. c) și lit. d) coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. c), 

alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 240 și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 



  

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiție 
“Înființare capacitate de producere energie din surse regenerabile pentru consum 
propriu în comuna Mihai Eminescu, județul Botosani”, întocmită de către S.C. 
PALTINUL INTERAX LOGISTICS S.R.L., prezentat în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2. Se  aprobă  Indicatorii  tehnico  –  economici  menționați  în  documentația  

tehnică  (faza  S.F.)  aferentă proiectului “Înființare capacitate de producere energie din 
surse regenerabile pentru consum propriu în comuna Mihai Eminescu, județul 
Botosani”, întocmită de către S.C. PALTINUL INTERAX LOGISTICS S.R.L., prezentat în anexa 
nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

 
Art. 3. Se aproba valoarea totala rezultata din devizul general al investitiei in 

cuantum de 6.213.619,48  lei (inclusiv TVA), din care C+M = 2.517.131,28 lei (inclusiv 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. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
RADU COLBEA 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 

 
 
 
Nr. Hotărâre:  205/ 14.12.2022 

 
 
 


