
ROMÂNIA 
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COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea efectuării operaţiunilor cadastrale de alipire şi înscriere în cartea 
funciară a imobilelor situate în loc. Ipotești, str. Mihai Eminescu nr. 36 A, com. Mihai 

Eminescu, jud. Botoșani, înscrise în CF 53600, CF 50918 și CF 55695 ale comunei 
Mihai Eminescu 

 
CONSILIUL LOCAL al Comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa 

din data de 04.02.2022, 
Analizând: referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, referatul nr. 

1346/01.02.2022 întocmit de Compartimentul cadastru, raportul de specialitate al Compartimentului 
juridic, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mihai Eminescu, 

In conformitate cu: prevederile art. 129 alin. (2) lit. c-d) coroborat cu alin. (7) lit. b), e), 
k) ale aceluiasi articol, din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile 
ulterioare, 

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

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se aprobă efectuarea operaţiunilor de alipire şi înscriere în cartea funciară a 

imobilelor situate în loc. Ipotești, str. Mihai Eminescu nr. 36A, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, 
înscrise în CF 53600, CF 50918 și CF 55695 ale comunei Mihai Eminescu. 

 
Art. 2.  Lucrarile de alipire si inscriere in cartea funciară sunt necesare in vederea promovarii 

obiectivului de investitii ”Construire clădire de birouri, garaje și amenajare parcare sat Ipotești, 
comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”. 
 

Art. 3. Se împuterniceşte d-nul GIREADĂ DUMITRU-VERGINEL, primarul comunei Mihai 
Eminescu, domiciliat în loc. Ipoteşti, com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani, posesor al C.I. seria XT 
nr. 570017, eliberată de SPCLEP Botoşani la data 02.10.2012, să îndeplinească toate 
formalităţile/modificările de carte funciară si, implicit, pentru reprezentarea Consiliului Local al 
Comunei Mihai Eminescu în faţa tuturor instituţiilor şi persoanele competente (Notar Public, OCPI 
etc) în vederea ducerii la îndeplinire a operaţiunilor menţionate la Art. 1.   

 
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicata: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, 

Primarului comunei Mihai Eminescu, Compartimentului cadastru. 
 
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

 
DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
NR. HOTĂRÂRE: 23/ 04.02.2022 


