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ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
Nr. înregistrare 475/ 25.03.2022 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 25.03.2022, în cadrul ședinței ordinare a CONSILIUL LOCAL 

MIHAI EMINESCU. 
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 83/18.03.2022 

privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliul Local pentru data de 25.03.2022, 
ora 15:00. Au fost convocați toți consilierii prin invitație scrisă. 

La ședință au fost prezenți 14 consilieri (consilieri absenți: Drobotă Valeriu),  
D-nul primar dorește  să facă o interpelare. D-nul președinte ii acorda 

cuvantul. 
D-nul primar roagă pe d-nul secretar general să consemneze în procesul 

verbal cat mai in detaliu cu putința: 
- Un reporter de la Monitorul de Botoșani a contactat consilierii locali 

cerandu-le anumite informații. 
- Este normal acest lucru, este legal. 
- Nu se interzice nimanui sa discute cu reporteri, dar sa fie in limitele 

decentei. 
- Am fost numiti oi, dar in cadrul Consiliului local sunt oameni cu pregatire, 

profesori, juristi, ingineri, cu studii superioare si cu experienta. 
- Nu sunt oi, sunt oameni liberi sa voteze. 
- Ma refer la Vasile Onofrei, el a avut acest calificativ despre dumneavoastra. 
- Nu accept așa ceva, sunt superiori lui. 
- Voi sesiza Comisia de disciplină, iar aceasta va decide. 
- El a castigat alt proces dar pe motiv ca nu a fost sanctionat mai intai cu 

avertisment. 
- Nu pot tolera asa comportament la Mihai Eminescu, o comuna cu oameni 

pregatiti, 40 % cetateni cu studii superioare. 
- Ce se voteaza in CL are finalitate in proiecte. 

Presedintele ședinței ia cuvântul: 
- Intreb pe d-nul Onofrei care a fost proiectul care nu a fost legal si nu a fost 

prezentat consilierilor. 
D-nul consilier Ciobanu Petru: 

- Cred ca se refera la contractul cu presa. 
D-nul presedinte: 

- Nu este normal sa stam drepti in fata ta (s-a adresat d-lui Onofrei Vasile). 
D-nul primar: 

- Nu poți acuza consilierii că au votat ilegal. 
 
Se trece la discutarea proiectelor de hotăaâre aflate pe ordinea de zi. 
 



 2 

Prin dispoziţie s-a propus următoarea ordine de zi: 
1.  aprobarea initierii procedurii de achizitie publica a serviciilor de 

întocmire documentație tehnică privind demolare Cămin Cultural 
sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani 

2.  predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și 
Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  
a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „”CONSTRUIRE CORP B PRIMĂRIE MIHAI 
EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI” 

3.  aprobarea cotizației anuale către G.A.L. CODRII DE ARAMA, 
precum și modalitatea de plată a acesteia 

4.  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 
comunei Mihai Eminescu 

5.  modificarea și completarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 
172/10.12.2021 
 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 

 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele: 
 

1.  aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investiţia 
”CONSTRUIRE CORP B PRIMĂRIE MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL 
BOTOȘANI” 

2.  predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și 
Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., 
a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Construire Cămin Cultural, Muzeu Sătesc 
și Bibliotecă Comunală, sat Cucorăni, comuna Mihai Eminescu, 
județul Botoșani” 

3.  aprobarea cererii de finanțare, respectiv a devizului general 
estimativ necesar realizării obiectivului ”Extinderea sistemului de 
distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai 
Eminescu” 

4.  aprobarea Studiului de fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-
economici necesari realizării obiectivului ”CONSTRUIRE PARCARE 
SEDIU PRIMĂRIE UAT MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI” 

5.  aprobarea documentatiei de atribuire pentru obiectivul ”Lucrări de 
întreținere drumuri prin împietruire în anul 2022, comuna Mihai 
Eminescu, județul Botoșani" 

6.  aprobarea Dispoziţiei de şantier nr. 1 pentru obiectivul de 
investiţie ”CONSTRUIRE MONUMENT EXPONENȚIAL ÎN DEALUL 
CRUCII, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUD. BOTOȘANI” 

7.  atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniul public al 
comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani 

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

9.  aprobarea modificării documentatiei tehnice pentru obiectivul 
“Implementare sistem supraveghere prin camere video la 
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Gradinița cu program normal din satul Cătămărești-Deal, comuna 
Mihai Eminescu” 

10.  aprobarea documentatiei tehnice pentru obiectivul “REPARATII 
DRUMURI DS 194, DS 196 STR GAVANULUI SAT IPOTESTI, PRIN 
CONSOLIDARE, BETONARE RIGOLE DE SCURGERE EXISTENTE, 
ANUL 2022” 

11.  aprobarea incheierii unui contract de achiziţie publică 
reprezentând servicii de publicitate în presa scrisă și audio vizuală 

 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
 
 
Preşedintele de şedinţă prezintă procesul-verbal de ședinţă desfășurată la data 

de 15.03.2022 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 14 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 

initierii procedurii de achizitie publica a serviciilor de întocmire 
documentație tehnică privind demolare Cămin Cultural sat 
Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. 

Președintele ședinței supune atenției referatul de specialitate întocmit de 
viceprimarul comunei prin care solicită aprobarea initierii procedurii de achizitie 
publica a serviciilor de întocmire documentație tehnică privind demolare Cămin 
Cultural sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. 

Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
 
2. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind predarea către 

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „”CONSTRUIRE CORP B PRIMĂRIE MIHAI 
EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de viceprimarul 
comunei prin care solicită predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și 
Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „”CONSTRUIRE 
CORP B PRIMĂRIE 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 14 voturi “pentru”. 
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3. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cotizației anuale către G.A.L. CODRII DE ARAMA, precum și 
modalitatea de plată a acesteia. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de inspectorul din 
cadrul compartimentului cadastru prin care solicită aprobarea cotizației anuale către 
G.A.L. CODRII DE ARAMA, precum și modalitatea de plată a acesteia. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
 
4. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei 
Mihai Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef COAT prin care 
solicită aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei 
Mihai Eminescu. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
 
5. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 172/10.12.2021. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de secretarul general al 

comunei prin care solicită modificarea și completarea unui act administrativ – H.C.L. 
nr. 172/10.12.2021. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
 
6. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, pentru investiţia ”CONSTRUIRE 
CORP B PRIMĂRIE MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală – drumuri prin care solicită aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, pentru investiţia ”CONSTRUIRE CORP B PRIMĂRIE 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 14 voturi “pentru”. 
 
7. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind predarea către 

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii „Construire Cămin Cultural, Muzeu Sătesc și Bibliotecă 
Comunală, sat Cucorăni, comuna Mihai Eminescu, județul 
Botoșani”. 
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Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală – drumuri prin care solicită predarea către Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Construire Cămin Cultural, Muzeu Sătesc și Bibliotecă 
Comunală, sat 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 14 voturi “pentru”. 
 
8. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cererii de finanțare, respectiv a devizului general estimativ 
necesar realizării obiectivului ”Extinderea sistemului de 
distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai 
Eminescu”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului financiar-contabil prin care solicită aprobarea cererii de finanțare, respectiv 
a devizului general estimativ necesar realizării obiectivului ”Extinderea sistemului de 
distribuție gaze naturale în localitățile din cadrul comunei Mihai Eminescu”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
 
9. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-economici 
necesari realizării obiectivului ”CONSTRUIRE PARCARE SEDIU 
PRIMĂRIE UAT MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală – drumuri prin care solicită aprobarea Studiului de fezabilitate  
şi a indicatorilor tehnico-economici necesari realizării obiectivului ”CONSTRUIRE 
PARCARE SEDIU PRIMĂRIE UAT 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 14 voturi “pentru”. 
 
10. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei de atribuire pentru obiectivul ”Lucrări de 
întreținere drumuri prin împietruire în anul 2022, comuna Mihai 
Eminescu, județul Botoșani". 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
achiziții publice prin care solicită aprobarea documentatiei de atribuire pentru 
obiectivul ”Lucrări de întreținere drumuri prin împietruire în anul 2022, 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 14 voturi “pentru”. 
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11. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Dispoziţiei de şantier nr. 1 pentru obiectivul de investiţie 
”CONSTRUIRE MONUMENT EXPONENȚIAL ÎN DEALUL CRUCII, 
COMUNA MIHAI EMINESCU, JUD. BOTOȘANI”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Viceprimarul 
comunei prin care solicită aprobarea Dispoziţiei de şantier nr. 1 pentru obiectivul de 
investiţie ”CONSTRUIRE MONUMENT EXPONENȚIAL ÎN DEALUL CRUCII, COMUNA 
MIHAI EMINESCU, JUD. BOTOȘANI”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
 
12. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind atestarea 

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

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită atestarea inventarului 
bunurilor care apartin domeniul public al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
 
 
13. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

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

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 14 voturi “pentru”. 
 
14. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării documentatiei tehnice pentru obiectivul 
“Implementare sistem supraveghere prin camere video la 
Gradinița cu program normal din satul Cătămărești-Deal, comuna 
Mihai Eminescu”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
achiziții publice prin care solicită aprobarea modificării documentatiei tehnice pentru 
obiectivul “Implementare sistem supraveghere prin camere video la Gradinița cu 
program normal din satul Cătămărești-Deal, comuna Mihai Eminescu”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
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15. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei tehnice pentru obiectivul “REPARATII DRUMURI 
DS 194, DS 196 STR GAVANULUI SAT IPOTESTI, PRIN 
CONSOLIDARE, BETONARE RIGOLE DE SCURGERE EXISTENTE, 
ANUL 2022”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală – drumuri prin care solicită aprobarea documentatiei tehnice 
pentru obiectivul “REPARATII DRUMURI DS 194, DS 196 STR GAVANULUI SAT 
IPOTESTI, PRIN CONSOLIDARE, BETONARE RIGOLE DE SCURGERE EXISTENTE, 
ANUL 2022”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
 
16. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

incheierii unui contract de achiziţie publică reprezentând servicii 
de publicitate în presa scrisă și audio vizuală. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de viceprimarul 
comunei prin care solicită aprobarea incheierii unui contract de achiziţie publică 
reprezentând servicii de publicitate în presa scrisă și audio vizuală. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi “pentru”. 
 
Se dă cuvântul la ”Diverse”. 
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, 25.03.2022.  

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

DUMITRU ALECU 
                                
 
                                                

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Jurist, BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 


