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ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
Nr. înregistrare 904/ 16.06.2022 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 16.06.2022, în cadrul ședinței ordinare a CONSILIUL LOCAL 

MIHAI EMINESCU. 
 
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 179/10.06.2022 privind 

desfășurarea ședinței ordinare a Consiliul Local pentru data de 16.06.2022, ora 
15:00. Au fost convocați toți consilierii prin invitație scrisă. 

 
La ședință au fost prezenți 12 consilieri (consilieri absenți: Alecu Dumitru, 

Dumitraș Daniel, Moisii Fănică), primarul comunei Mihai Eminescu, d-nul Verginel 
Gireadă. 

 
Prin dispoziţie s-a propus următoarea ordine de zi: 

1.  aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul ”Realizare 
branșamente utilități pentru obiectivul Construire Sală de sport cu 
tribună 180 de locuri, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, 
județul Botoșani” 

2.  atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public 
al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani 

3.  atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public 
al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani 

 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 

1.  aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi 
numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al 
Primarului 

2.  aprobarea rectificării nr. 8 a bugetului local pentru anul 2022 

3.  aprobarea incheierii unui contract de achiziţie publică 

4.  aprobarea modificării denumirii unui obiectiv de investiții, 
respectiv aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici 

5.  predarea în folosința gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe 
a terenului situat în loc. Cucorăni, str. Mihai Eminescu nr. 24 A, 
com. Mihai Eminescu, jud. Botosani, înscris în CF nr. 60082, nr. 
topo. 60082, în vederea executării obiectivului de investiții 
“Construire bloc de locuințe pentru tineri destinate închirierii în 
localitatea Cucorăni, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani” 
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6.  predarea în exploatare și întreținere către DELGAZ GRID S.A. a 
unor bunuri din domeniul public și privat al Comunei Mihai 
Eminescu 

 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
Preşedintele de şedinţă prezintă procesul-verbal de ședinţă desfășurată la data 

de 02.06.2022 şi solicită consilierilor să-şi exprime punctul de vedere cu privire la 
acesta. 

Nu sunt obiecţii din partea consilierilor. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
Procesul-verbal este însuşit de toţi consilierii în forma în care a fost redactat. 
 
 
Se trece la primul punct al ordinii de zi. 
1. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentației tehnice pentru obiectivul ”Realizare branșamente 
utilități pentru obiectivul Construire Sală de sport cu tribună 180 
de locuri, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală – drumuri prin care solicită aprobarea documentației tehnice 
pentru obiectivul ”Realizare branșamente utilități pentru obiectivul Construire Sală de 
sport cu tribună 180 de locuri, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
2. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind atestarea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei 
Mihai Eminescu, judetul Botosani. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de compartimentul 
cadastru prin care solicită atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani. 

D-nul primar aduce precizari, este in discutie inscrierea a doua drumuri din satul 
Cătămărești-Deal. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
3. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind declararea ca bun 

de utilitate publică a imobilelor situate in intravilanul comunei 
Mihai Eminescu , județul Botoșani. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de compartimentul 
cadastru prin care solicită atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani. 

D-nul primar aduce precizari, este in discutie inscrierea investitiei teren sintetic 
de la scoala din satul Cătămărești-Deal. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
4. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind declararea ca bun 

de utilitate publică a imobilelor situate in intravilanul comunei 
Mihai Eminescu , județul Botoșani. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
resurse umane prin care solicită aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii 
şi numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru” 
 
5. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

rectificării nr. 8 a bugetului local pentru anul 2022. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 

Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită aprobarea aprobarea 
rectificării nr. 8 a bugetului local pentru anul 2022. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru” 
6. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

incheierii unui contract de achiziţie publică. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de compartimentul 

achiziții publice prin care solicită aprobarea aprobarea incheierii unui contract de 
achiziţie publică. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru” 
 
7. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

aprobarea modificării denumirii unui obiectiv de investiții, 
respectiv aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de viceprimarul comunei 
prin care solicită aprobarea aprobarea modificării denumirii unui obiectiv de investiții, 
respectiv aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici. D-nul 
primar aduce completari cu privire la stadiul proiectelor ANL. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru” 
 
8. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind predarea în 

folosința Agenției Naționale pentru Locuințe a terenului situat în 
loc. Cucorăni, str. Mihai Eminescu nr. 24 A, com. Mihai Eminescu, 
jud. Botosani, înscris în CF nr. 60082, nr. topo. 60082, în vederea 
executării obiectivului de investiții “Construire bloc de locuințe 
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pentru tineri destinate închirierii în localitatea Cucorăni, comuna 
Mihai Eminescu, județul Botoșani”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de viceprimarul comunei 
prin care solicită predarea în folosința Agenției Naționale pentru Locuințe a terenului 
situat în loc. Cucorăni, str. Mihai Eminescu nr. 24 A, com. Mihai Eminescu, jud. 
Botosani, înscris în CF nr. 60082, nr. topo. 60082, în vederea executării obiectivului de 
investiții “Construire bloc de locuințe pentru tineri destinate închirierii în localitatea 
Cucorăni, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru” 
 
9. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

predarea în exploatare și întreținere către DELGAZ GRID S.A. a 
unor bunuri din domeniul public și privat al Comunei Mihai 
Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită aprobarea predarea în 
exploatare și întreținere către DELGAZ GRID S.A. a unor bunuri din domeniul public și 
privat al Comunei Mihai Eminescu. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru” 
 
Se dă cuvântul la ”Diverse”. 
D-nul președinte pune în discuție adresa ONG-ului Steaua Nordului cu privire la 

amplasarea unui monument in comuna noastră. D-nul primar propune mai intai 
identificarea locației. 

Nu mai sunt luări de cuvânt. 
  

Președintele de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă și declară 
închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu de 
astăzi, 16.06.2022.  

 
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Preşedintele de şedinţă, luând act de încheierea şedinţei de consiliu, declară 

şedinţa închisă. 
Se va emite dispoziţia de convocare a membrilor Consiliului Local pentru şedinţa 

ordinară din luna iulie 2022 și se va comunica ordinea de zi. 
 
Drept pentru care s-a încheiat şi prezentul proces verbal. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

MARIAN-GABRIEL BORDIANU 
                                
                                                

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Jurist, BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 


