
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
  

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiţia 

”CONSTRUIRE CORP B PRIMĂRIE MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, 
întrunit in ședința din data 25.03.2022, 

Având în vedere prevederile: 
- art. 1, alin. (2), lit. ,,j'' coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. ,,m'', art. 6 din Anexa 3 

Programul naţional de construcţii de interes public şi social a O.G. nr. 25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A., cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 7, art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare  şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

  Examinând: 
  - referatul de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre întocmite de către dl. 

Dumitru-Verginel Gireadă, primarul comunei Mihai Eminescu, privind necesitatea 
construirii unui nou corp al primăriei com. Mihai Eminescu care este în interesul 
comunității locale, 

- referatul de specialitate întocmit de șef-birou al Biroului gospodărie comunală – 
drumuri înregistrat sub nr. 4095/24.03.2022, 

- avizul comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului nr. 76/2022 înregistrat sub 
nr. 4112/24.03.2022, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local. 
In temeiul art. 196 alin. (1), art. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă documentaţia Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii ”CONSTRUIRE CORP B PRIMĂRIE MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL 
BOTOȘANI”, prezentată în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

”CONSTRUIRE CORP B PRIMĂRIE MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”, 
conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Primarul comunei Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 
 



Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai 
Eminescu, Compartimentului achiziții publice. 

 
PRESEDINTELE ȘEDINȚEI, 

 
DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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