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ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
Nr. înregistrare 1019/28.07.2022 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 28.07.2022, în cadrul ședinței extraordinare a CONSILIUL LOCAL 

MIHAI EMINESCU. 
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.236/27.07.2022 privind 

desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliul Local pentru data de 28.07.2022, ora 
15:00. Au fost convocați toți consilierii prin invitație scrisă. 

 
La ședință au fost prezenți 12 consilieri locali, lipsa consilieri : Dumitras Daniel, 

Ciobanu Petru , Malus Niculai. 
Prin dispoziţie s-a propus următoarea ordine de zi: 

1.  1. Aprobarea incheierii unui contract de achizitie publica; 
2.  2. Aprobarea platii obligatiilor stabilite prin sentinta civila nr. 4144/2019; 
3.  3. Aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata in semetrul I al anului 2022 
de catre asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai Primariei 
comunei Mihai Eminescu; 
4.  4.Aprobarea modificarii proiectului tehnic pentru obiectivul „Realizare 
bransamente utilitati pentru obiectivul Construire Sala de sport cu tribuna 
180 locuri, sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”; 
5. Aprobarea rectificarii nr.11 a bugetului local pentru anul 2022; 
6.Aprobarea initierii procedurii de achizitie publica a serviciilor de intocmire 
documentatie tehnica si executie lucrare pentru obiectivul „EXTINDERE RETELE DE 
ILUMINAT PUBLIC SI MONTARE DE CORPURI DE ILUMINAT 30W IN SATUL 
IPOTESTI,COMUNA MIHAI EMINESCU SI ALIMENTARE CU ENERGIE A 
MONUMENTULUI EXPONENTIAL DIN DEALUL CRUCII”. 

5.A 
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 12.07.2022 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. 
Se trece la primul punct al ordinii de zi. 
1. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui contract de achiziție publică. 
Președintele ședinței da citire proiectului de hotarare privind incheierea si 

semnarea contractului de prestari servicii proiectare faza SF/DALI și asistență tehnică 
pentru obiectivul ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Mihai 
Eminescu, județul Botoșani” cu S.C. CRISBO COMPANY S.R.L. 
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Se da citire Referatului de necesitate nr.9724/25.07.2022 întocmit de către 

Compartimentul de achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Mihai Eminescu. 

Președintele ședinței 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 aprobarea platii 

obligatiilor stabilite prin sentinta civila nr. 4144/2019. 

Președintele ședinței supune atenției referatul nr.9794/26.07.2022 intocmit de 
Sef serviciu al serviciului juridic, cadastru si achizitii publice prin care s-a propus plata 
sumelor in baza sentintei civile nr. 4144/2019 in dosarul nr.13208/193/2016, ramasa 
definitiva prin Decizia nr.734/2021 completata prin Decizia nr. 103/2022 pronuntate de 
Tribunalul Botosani . 

Președintele ședinței întreabă dacă sunt întrebări și supune la vot proiectul în 
discuție. Nu sunt întrebări. 

Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 

 3. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Raportului privind activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2022 de 

către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai 

Primăriei comunei Mihai Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției Referatul nr. 9299/14.07.2022 întocmit de 

Compartimentul de asistență socială insotit de Raportul de activitate pe semestrul I al 

anului 2022 al asistenților personali. 

Președintele ședinței întreabă dacă sunt întrebări și supune la vot proiectul în 
discuție. Nu sunt întrebări. 

Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
4.Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea  

modificarii proiectului tehnic pentru obiectivul ”Realizare bransamente 

utilitati pentru obiectivul  Construire Sala de sport cu tribuna 180 locuri, sat 

Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani” 

Se da citire referatului de necesitate nr. 8932/26.07.2022 intocmit de catre 

Viceprimarul comunei Mihai Eminescu. 

Proiectul de hotarare supus spre dezbatere si aprobare priveste modificarea 

proiectului tehnic pentru obiectivul „Realizare bransamente utilitati pentru 

obiectivul Construire Sala de sport cu tribuna 180 locuri , sat Ipotesti, 

comuna Mihai Eminescu , judetul Botosani”, intocmit de S.C. PLATINUL INTERAX 

PROIECT S.R.L., prezentat in Anexa . 

 Totodata se aproba indicatorii tehnico –economici pentru obiectivul 

„Realizare bransamente utilitati pentru obiectivul Construire Sala de sport cu 

tribuna 180 locuri, sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu , judetul Botosani”, 

astfel: 

 Total valoare obiectiv :260.072 lei  fara TVA 

 Valoarea C+M:            160.111 lei fara TVA    
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Președintele ședinței întreabă dacă sunt întrebări și supune la vot proiectul în 
discuție. Nu sunt întrebări. 

Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
 5.Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării nr. 11 a bugetului local pentru anul 2022. 
 

Presedintele de sedinta prezinta Referatul de specialitate nr.9899/27.07.2022 
întocmit de Șef serviciu al Serviciului financiar-contabil prin care se propune rectificarea 
bugetului local al comunei Mihai Eminescu cu suma de 5,3 mii lei atat la venituri cat si 
la cheltuieli pe sectiunea de functionare. 

Președintele ședinței întreabă dacă sunt întrebări și supune la vot proiectul în 
discuție. Nu sunt întrebări. 

Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
6.Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea initierii 

procedurii de achizitie publica a serviciilor de intocmire documentatie tehnica 
si executie lucrare pentru obiectivul „EXTINDERE RETELE DE ILUMINAT 
PUBLIC SI MONTARE DE CORPURI DE ILUMINAT 30W IN SATUL 
IPOTESTI,COMUNA MIHAI EMINESCU SI ALIMENTARE CU ENERGIE A 
MONUMENTULUI EXPONENTIAL DIN DEALUL CRUCII”. 

Presedintele de sedinta prezinta Referatul de necesitate nr.9375/15.07.2022 
intocmit de catre Viceprimarul comunei Mihai Eminescu. 

 In cadrul obiectivului de investitii vor fi executate lucrari de extindere si montat 
corpuri de iluminat asa cum sunt prezentate in referatul de necesitate. 

Președintele ședinței întreabă dacă sunt întrebări și supune la vot proiectul în 
discuție. Nu sunt întrebări. 

Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 
 
Se dă cuvântul la ”Diverse”. 
Nu 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, 28.07.2022.  

 
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, 

MARIAN –GABRIEL BORDIANU 
                           
                                                

PTR.SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                              Mihalache Marinela 


