
ROMÂNIA    

JUDEŢUL BOTOSANI 

COMUNA MIHAI EMINESCU  

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea anulării unei proceduri de atribuire a contractului de concesiune 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, intrunit in sedinta din 
data 15.03.2022, 

Având in vedere :  
- referatul de specialitate nr. 3427/14.03.2022 intocmit de catre șef-serviciu al 

Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru, 
- procesul verbal nr. 3419/14.03.2022 întocmit de Comisia de evaluare a 

ofertelor, 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu cu privire la 

anularea unei proceduri de atribuire a contractului de concesiune, 
- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul juridic din cadrul Primariei 

comunei Mihai Eminescu, 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 
Având în vedere prevederile: 
- art. 320 alin. (2), lit. a) și b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul dispoziţiilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se aprobă anularea procedurii de licitație publică pentru atribuirea 

contractului de concesiune teren în suprafață de 12.706 mp teren situat în intravilanul și 
extravilanul comunei Mihai Eminescu (nr. 2431/22.02.2022). 

Art. 2.  Se aprobă completarea Raportului de evaluare aprobat prin HCL nr. 
29/10.02.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare proprietate imobiliara si 
Studiul de oportunitate intocmit de S.C. IUPETHEDA EXCLUSIV S.R.L. pentru bunuri 
imobile aflate in domeniul public sau privat al comunei Mihai Eminescu. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul 
comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, 
Primarului comunei Mihai Eminescu și Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru. 

  

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 

 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 48/ 15.03.2022  


