
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cererii de finanțare, respectiv a devizului general 

estimativ necesar realizării obiectivului ”Extinderea sistemului de distribuție 
gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai Eminescu” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, judeţul Botosani, 
intrunit in sedinta din data 25.03.2022, 

Luand in considerare prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale HG 
nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată, 

Luand act de referatul de aprobare a primarului comunei Mihai Eminescu, in 
calitatea sa de initiator, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, de raportul comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului 
nr. 76/2022, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

In conformitate cu prevederile: art. 2, art. 3, precum și art. 4, alin. (1), lit. 
e) din OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny", 

In temeiul art. art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență 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 cererea de finanțare necesară realizării obiectivului 

”Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul 
comunei Mihai Eminescu”, prezentat în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2. (1). Se aprobă devizul general estimativ necesar realizării 

obiectivului ”Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în 
localitățile din cadrul comunei Mihai Eminescu”, prezentat în anexa nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

Total deviz general estimativ (cu TVA): 
- buget de stat – 52.012.229,37 lei cu TVA 

- buget local – 3.045.233,17 lei cu TVA. 

(2). Devizul general a fost întocmit de S.C. TEHNOINSTAL NORD S.R.L. 
 



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 Judeţului Botoşani 

în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai 
Eminescu, Viceprimarului comunei Mihai Eminescu. 

 
 
PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 52/ 25.03.2022 


