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ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
Nr. înregistrare 1052/ 05.08.2022 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 05.08.2022, în cadrul ședinței extraordinare a CONSILIUL 

LOCAL MIHAI EMINESCU. 
 
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 250/04.08.2022 

privind desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliul Local pentru data de 
05.08.2022, ora 10:00. Au fost convocați toți consilierii prin invitație scrisă. 

 
La ședință au fost prezenți 12 consilieri (consilieri absenți: Bordianu Marian, 

Gireadă Andrei-concediu),  
 
Prin dispoziţie s-a propus următoarea ordine de zi: 

1.  alegerea preşedintelui de şedinţă 
2.  aprobarea incheierii si semnarii unor contracte de achiziţie publică 
3.  aprobarea decontării tarifului de școlarizare pentru Programul de 

formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice 
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici — 2022, 
promoția Paul Negulescu 
 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 

 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele: 
 

1.  aprobarea unor acorduri de cooperare 
2.  aprobarea modificării componenței Comisiei pentru agricultură și 

activități economico-financiare din cadrul Consiliului Local 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 28.07.2022 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. 
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Se trece la primul punct al ordinii de zi. 
1. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă. 
Președintele ședinței supune atenției necesitatea alegerii președintelui de 

ședință pentru următoarele 3 luni. D-nul primar îl propune pe d-nul Moisii Fănică. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt alte propuneri. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
2. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

incheierii si semnarii unor contracte de achiziţie publică. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 

achiziții publice prin care solicită aprobarea incheierii si semnarii unor contracte de 
achiziţie publică. D-nul primar aduce lămuriri cu privire la aceste obiective de 
investiții. 

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 aprobarea 

decontării tarifului de școlarizare pentru Programul de formare 
specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare 
categoriei înalților funcționari publici — 2022, promoția Paul 
Negulescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de secretarul general al 
comunei prin care solicită d-lui primar aprobarea decontării tarifului de școlarizare 
pentru Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice 
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici — 2022, promoția Paul 
Negulescu. D-nul primar aduce la cunoștință faptul că d-nul secretar a promovat 
proba de interviu pentru a participa la acest program, prin urmare, pentru 
transparență, supune spre dezbatere acest proiect. Este și interesul instituției ca     
d-nul secretar să participe la acest program de perfecționare deoarece se va folosi de 
cunoștințele acumulate în activitatea sa zilnică. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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 aprobarea unor 

acorduri de cooperare. 
Președintele ședinței supune atenției solicitările AVPS Luceafărul și AJVPS 

Botoșani prin care solicită aprobarea unor acorduri de cooperare. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
Preşedintele ședinței invită noul consilier local al cărui mandat a fost validat, 

să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în 
limba română: 
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”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, 
tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
comunei Mihai Eminescu. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat 
citire jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă, imprimat pe un 
formular special. 

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință, iar al doilea  
s-a înmânat consilierului local. 

 
5. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării componenței Comisiei pentru agricultură și activități 
economico-financiare din cadrul Consiliului Local al comunei 
Mihai Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de secretarul general al 
comunei prin care solicită aprobarea modificării componenței Comisiei pentru 
agricultură și activități economico-financiare din cadrul Consiliului Local al comunei 
Mihai Eminescu ca urmare a validării d-lui Butnariu Petru consilier local. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 13 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 extraordinare a Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu 
de astăzi, 05.08.2022.  

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

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

FĂNICĂ MOISII 
                                
 
                                                

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Jurist, BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 


