
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul ”Demolare cămin 

cultural sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, Județul Botoșani” 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, 
întrunit in ședința din data 05.05.2022, 

Luand in considerare: 
 referatul de specialitate întocmit de șef-birou al Biroului gospodărie comunală 

– drumuri inregistrat sub nr. 6272/11.04.2022, 
 avizul comisiei desemnate prin Dispoziţia Primarului nr. 76/2022,  

 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,  
Tinand seama de prevederile: 
- art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) şi art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice AND 544/2002,  
- 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, 

- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  
- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (4) lit. d) 

si alin. (6), (7) lit. c) ale aceluiasi art. din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

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 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se aprobă proiectul tehnic pentru obiectivul ”Demolare cămin cultural 

sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, Județul Botoșani”, faza DTAD, întocmit de 
S.C PALTINUL INTERAX SRL, prezentată în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 
Art. 2. Se aprobă demolarea construcției cămin cultural situat în sat Ipotești, înscris 

în CF nr. 58696 a com. Mihai Eminescu, cu număr cadastral 58696-C1 în vederea 
implementării proiectului “Construire si dotare dispensar medical uman in sat 
Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”. 

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. 

 
PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
MARIAN-GABRIEL BORDIANU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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