
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniul public 

al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani   
 

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

Analizand: 
- Referatul de specialitate al Serviciului juridic, cadastru si achizitii publice nr. 

3820/21.03.2022, 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu nr. 3867/22.03.2022, 
- Referatul Serviciului juridic , cadastru si achizitii publice nr. 3889/22.03.2022, 
- Declaratia Secretarului General al comunei Mihai Eminescu nr. 3891/22.03.2022, 
- Raportul comisiei speciale de inventariere  nr. 73/04.01.2022 , 
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul juridic, 
- Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,  
- Hotararea Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu nr. 15/24.05.2001 privind 

insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihai Eminescu, 
Avand in vedere: 
- Punct de Vedere comunicat de MDLPA prin adresa nr. MDLPA-1355//DPFBL-

112/10.03.2022, 
In conformitate cu prevederile art. 607 alin. (4) ale Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completarile si modificarile ulterioare,  
Hotararea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al 
municipiilor si al judetelor, Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului 
public al judetului Botosani, precum si  a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani 
– Anexa 40, cu modificarile si completarile ulterioare,  

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), art. 196 alin. (1) 
lit. a), art. 289 alin. (6), alin. (16), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 
ART. 1. Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mihai Eminescu, 

insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.15/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si 
atestat in Anexa nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 971/2001 privind atestarea domeniului public 
al judetului Botosani, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani, cu 
modificarile si completarile ulterioare, la sectiunea I „Bunuri imobile”, se modifica dupa cum 
urmeaza: 

a) Se modifica pozitia nr. 356, care va avea urmatorul cuprins: 
- coloana 5 - „Valoarea de inventar” va avea urmatorul cuprins: ”4.024,336 mii lei”, 
- coloana 6 - „Situatia juridica actuala” va avea urmatorul cuprins: ”Autorizatie de 



construire nr. 28/12.03.2018 Consiliul Judetean Botosani, Proces verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor nr. 600/17.01.2020, Acordul de asociere nr. 11210/2017, Raportul de 
expertiza Financiar-Contabila Extrajudiciara”.  

 
Art. 2. (1) Prezenta hotărâre constituie anexa la statutul unitatii administrativ-teritoriale 

Mihai Eminescu. 
          (2) Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mihai 

Eminescu, asa cum a fost modificat, se va publica pe pagina de internet a institutiei la sectiunea 
dedicata statutului comunei. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Mihai Eminescu în termenul prevăzut de lege: Primarului comunei Mihai Eminescu, Instituției 
Prefectului - județul Botoşani, Serviciului juridic, cadastru si achizitii publice și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la Primărie în spațiul accesibil publicului, publicarea in monitorul 
oficial local, precum și pe pagina de internet http://mihaieminescu.botosani.ro 
 

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 60/ 25.03.2022 
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