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HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 
67/30.06.2021 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare proprietate 

imobiliara si Studiilor de oportunitate intocmite de S.C. IUPETHEDA EXCLUSIV 
S.R.L. pentru bunurile imobile aflate in domeniul public sau privat al comunei 

Mihai Eminescu 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOŞANI, 
întrunit in şedinţa din data de 15.03.2022, 

Având în vedere: 
- Referatul de specialitate nr. 2896/03.03.2022 întocmit de șef-serviciu al 

Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru, 
- Referatul de aprobare al Primarului comnunei Mihai Eminescu prin care solicita 

aprobarea modificării și completării unui act administrativ – H.C.L. nr. 67/2022 
însoțit de proiectul de hotărâre, 

- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
In baza art. 129 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 

in administraţia publica, 

In 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. Se aprobă modificarea și completarea art. 3 alin. (1) al Hotărârii Consiliului 

Local al comunei Mihai Eminescu nr. 67/30.06.2021 privind aprobarea Rapoartelor de 

evaluare proprietate imobiliara si Studiilor de oportunitate intocmite de S.C. IUPETHEDA 

EXCLUSIV S.R.L. pentru bunurile imobile aflate in domeniul public sau privat al comunei 

Mihai Eminescu, astfel: 

”Art. 3. (1). Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru procedurile de 
licitatie privind atribuirea contractelor de concesiune, inchiriere, dupa cum urmeaza: 

1. Presedinte: Mihalache Marinela – sef serviciu juridic, cadastru si achiziții publice, 
2. Membru titular: Zaharia Florin – consilier superior in cadrul compartiment 

cadastru, 
3. Membru titular: Smadici Anamaria – consilier principal in cadrul compartimentului 

urbanism si amenajare teritoriu, 
4. Membru titular: presedintele Comisiei I din cadrul Consiliului Local al comunei 
5. Membru titular: presedintele Comisiei II din cadrul Consiliului Local al comunei 
6. Membru supleant (pentru președinte): Chirilă Alina – consilier achiziții 

publice in cadrul compartimentului achiziții publice, 



7. Membru supleant (pentru membrul 1): Bagiu Cristian Marius – inspector de 
specialitate in cadrul compartimentului cadastru, 

8. Membru supleant (pentru membrul 2): Rotariu Loredana Vasilica – consilier 
asistent in cadrul compartimentului impozite și taxe, 

9. Membru supleant (pentru membrul 3): presedintele Comisiei III din cadrul 
Consiliului Local al comunei, 

10. Membru supleant (pentru membrul 4) presedintele Comisiei IV din cadrul 
Consiliului Local al comunei.” 

 

 ART. 2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 67/2022 privind 

aprobarea Rapoartelor de evaluare proprietate imobiliara si Studiilor de oportunitate 

intocmite de S.C. IUPETHEDA EXCLUSIV S.R.L. pentru bunurile imobile aflate in domeniul 

public sau privat al comunei Mihai Eminescu rămân neschimbate.  

ART. 3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea 

la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

ART. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului - Judeţul 

Botoşani, Primarului comunei Mihai Eminescu, Serviciului juridic, achiziții publice și 

cadastru. 

 
PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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