
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul unor acte administrative: 

H.C.L. nr. 91/2022 respectiv H.C.L. nr. 152/2021 
 

         Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, întrunit in şedinţa extraordinară din data 
de 02.03.2022, 

Având în vedere: 
- Referatul de specialitate al secretarului general al comunei Mihai Eminescu nr. 

2466/23.02.2022, 
- Referatul de aprobare al Primarului comnunei Mihai Eminescu prin care solicita 

aprobarea modificarii unor acte administrative, 
- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
În conformitate cu prevederile: art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum 

şi ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 

91/2022 privind aprobarea de principiu a trecerii cu titlu gratuit în domeniul public al comunei 
Mihai Eminescu a imobilului situat în pc 1087/2, extravilanul com. Mihai Eminescu, jud. 
Botoșani, nr. cad. 60273, în sensul că la alin. ultim va figura: ”Nr. Hotărâre: 
91/17.08.2021”  

Art. 2.  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 
152/2021 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în com. 
Mihai Eminescu, jud. Botoșani”, în sensul că la alin. ultim va figura: ”Nr. Hotărâre: 
152/18.11.2021”. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale actelor administrative enunțate la art. 1 și 2 rămân 
neschimbate. 

Art. 4. Primarul comunei Mihai Eminescu, prin compartimentele de specialitate, se va 
îngriji de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărârea va fi comunicată: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Compartimentului juridic, Primarului 
comunei Mihai Eminescu. 
 

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 37/ 02.03.2022 


