
HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Raportului procedurii nr. 5966/29.04.2022 de atribuire a 

contractelor de concesiune având ca obiect concesionarea unor imobile 
aparținând domeniului privat al comunei Mihai Eminescu 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu, întrunit în şedinţa din 

05.05.2022, 
Având în vedere: referatul întocmit de șef-serviciu al Serviciului juridic, 

achiziții publice și cadastru înregistrat sub nr. 6005/29.04.2022, referatul de aprobare al 
primarului comunei Mihai Eminescu însoțit de proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Compartimentului juridic, avizele Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local, 

In conformitate cu prevederile: art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) 
lit. a), ale art. 319 alin. (19) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din HCL nr. 100/2019 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procedurilor privind atribuirea 
contractelor de concesiune/inchiriere pentru bunuri proprietate publică/privată ale comunei 
Mihai Eminescu, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă Raportul procedurii de atribuire a contractelor de concesiune 

având ca obiect concesionarea unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al 
comunei Mihai Eminescu înregistrat sub nr. 5966/29.04.2022, prezentat în anexa nr. 1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă încheierea contractelor de concesiune cu persoanele 
fizice/juridice prezentate în anexa 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 va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Județul 
Botoșani pentru verificarea legalităţii, Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
 

MARIAN-GABRIEL BORDEIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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