
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind declararea ca bun de utilitate publică a unui imobil situat în intravilanul 
comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani 

 
Consiliul Local al Comunei MIHAI EMINESCU, întrunit în ședința din data de 

11.04.2022, 
Analizând:  
- referatul Compartimentului cadastru înregistrat sub nr. 4791/06.04.2022, 
- raportul de inventariere nr. 4873/07.04.2022 întocmit de Comisia desemnată prin 

Dispoziția Primarului nr. 58/2021, 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu însoțit de proiectul de 

hotărâre, 
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
Având în vedere: 
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai 

Eminescu, 
În conformitate cu prevederile: 
- art. 2, alin. (3), art. 8, alin. (1), lit. c), alin. (2), art. 10 lit. a) din O.G. nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
- art. 286 și urm din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, 
- art. 129, alin. (2), lit. b) si c), alin. (6), lit. d), alin. (7), lit. k), art. 196, alin. (1), lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) 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. Se declară bun de uz sau de interes public local bunul cuprins in anexa nr. 1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre: 

- drum sătesc situat în loc. Ipotești, pc 337, str. Floare Albastră, com. Mihai 
Eminescu, jud. Botoșani, în suprafață de 1065 mp. 

Art. 2. Se aprobă introducerea in domeniul public al UAT Mihai Eminescu a 
următoarului imobil: 

- drum sătesc situat în loc. Ipotești, pc 337, str. Floare Albastră, com. Mihai 
Eminescu, jud. Botoșani, în suprafață de 1065 mp. 

Art. 4.  Prezentul act administrativ este act premergător în vederea intabulării 
dreptului de proprietate în domeniul public al comunei, iar ulterior, pentru elaborarea 
proiectului de hotărâre de completare a inventarului domeniului public, care, însoțit de extrasul 
de carte funciară și de alte documente justificative va fi transmis Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației pentru comunicarea punctului de vedere cu privire la proiectul de 
hotărâre de atestare, potrivit art. 289 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare. 



Art. 5.  Stabilirea valorii de inventar pentru imobilul prevăzut la art. 1 se face prin 
grija Serviciului financiar-contabil, în conformitate cu dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr. 
81/2003, actualizată, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art. 6.  Compartimentul juridic va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri şi va întreprinde diligenţele necesare pentru completarea, respectiv 
modificarea pozițiilor cuprinse în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Mihai Eminescu.  

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani, 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Primarului comunei Mihai Eminescu, 
Compartimentului juridic, Serviciului financiar-contabil. 

 
PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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