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ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
Nr. înregistrare 609/ 11.04.2022 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 11.04.2022, în cadrul ședinței ordinare a CONSILIUL LOCAL 

MIHAI EMINESCU. 
 
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 103/05.04.2022 

privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliul Local pentru data de 11.04.2022, 
ora 15:00. Au fost convocați toți consilierii prin invitație scrisă. 

 
La ședință au fost prezenți 13 consilieri (consilieri absenți: Dumitraș Daniel, 

Onofrei Constantin),  
 
Prin dispoziţie s-a propus următoarea ordine de zi: 

1.  aprobarea incheierii si semnarii unor contracte de achiziţie publica 
2.  acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local 

al comunei Mihai Eminescu în Adunarea Generală a Asociaților 
A.D.I ” AQUA BOTOŞANI” pentru  aprobarea noilor prețuri și tarife 
la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-
epurare propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. 
Botoșani 

3.  stabilirea unui normativ propriu de consum pentru parcul auto și 
utilaje aparținând Primăriei Comunei Mihai Eminescu 

4.  plata obligatiilor stabilite prin sentințe civile 
 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 

 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele: 
 

1.  modificarea denumirii unui obiectiv de investiții 
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, SAT 
IPOTEȘTI, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI” 

3.  declararea ca bun de utilitate publică a unui imobil situat în 
intravilanul comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani 

4.  aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de 
garanţie nr. 693/24.10.2018, pentru  proiectul de investiție 
intitulat ”Infiintare si dotare gradinita cu program normal in sat 
Catamaresti Deal, Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani” și 
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finanțat prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, 
conform Contract de finanțare nr. C 0720EN00011710700064/ 
05.02.2018, Act Aditional nr. 5/23.02.2022 

5.  plata unei penalitati la proiectul “Infiintare si dotare gradinita cu 
program normal in sat Catamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, 
judetul Botosani”, finantat din fonduri europene 

6.  inițierea procedurii de achiziție publica pentru ”Servicii de 
Organizare Festival Floare Albastră" 

7.  aprobarea Dispoziţiei de şantier nr. 1 pentru obiectivul de 
investiţie “Infiintare si dotare gradinita cu program normal in sat 
Catamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani” 

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

9.  aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul ”CONSTRUIRE 
PARCARE SEDIU PRIMĂRIE UAT MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL 
BOTOȘANI” 

 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
 
Preşedintele de şedinţă prezintă procesul-verbal de ședinţă desfășurată la data 

de 17.01.2022 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 15 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 

incheierii si semnarii unor contracte de achiziţie publica. 
Președintele ședinței supune atenției referatul de specialitate întocmit de 

Compartimentul achizitii publice prin care prezintă aprobarea incheierii si semnarii 
unor contracte de achiziţie publica. 

Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi “pentru”.. 
 
2. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Mihai Eminescu în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I ” AQUA 
BOTOŞANI” pentru  aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile 
publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare 
propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani. 

Președintele ședinței supune atenției adresa ADI AQUA prin care solicită 
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Mihai 
Eminescu în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I ” AQUA BOTOŞANI” pentru  
aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și 
de canalizare-epurare propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. 
Botoșani. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
 
3. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea unui 

normativ propriu de consum pentru parcul auto și utilaje 
aparținând Primăriei Comunei Mihai Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală – drumuri prin care solicită stabilirea unui normativ 
propriu de consum pentru parcul auto și utilaje aparținând Primăriei 
Comunei Mihai Eminescu. 

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

stabilite prin sentințe civile. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 

Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită plata obligatiilor 
stabilite prin sentințe civile. 

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

denumirii unui obiectiv de investiții. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de viceprimarul 

comunei  prin care solicită modificarea denumirii unui obiectiv de investiții. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 13 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 CORP B PRIMĂRIE, SAT IPOTEȘTI, 
COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”. 
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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, 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 13 voturi “pentru”. 
 
8. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind declararea ca 

bun de utilitate publică a unui imobil situat în intravilanul 
comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită declararea ca bun de 
utilitate publică a unui imobil situat în intravilanul comunei 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 13 voturi “pentru”. 
 
9. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanţie nr. 
693/24.10.2018, pentru  proiectul de investiție intitulat 
”Infiintare si dotare gradinita cu program normal in sat 
Catamaresti Deal, Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani” și 
finanțat prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, 
conform Contract de finanțare nr. C 0720EN00011710700064/ 
05.02.2018, Act Aditional nr. 5/23.02.2022. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
achiziții publice prin care solicită aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii 
Scrisorii de garanţie nr. 693/24.10.2018, pentru  proiectul de investiție intitulat 
”Infiintare si dotare gradinita cu program normal in sat Catamaresti Deal, Comuna 
Mihai Eminescu, judetul Botosani” și finanțat prin Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale, conform Contract de finanțare nr. C 0720EN00011710700064/ 
05.02.2018, Act Aditional nr. 5/23.02.2022. 

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

penalitati la proiectul “Infiintare si dotare gradinita cu program 
normal in sat Catamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, judetul 
Botosani”, finantat din fonduri europene. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
achiziții publice prin care solicită plata unei penalitati la proiectul “Infiintare si dotare 
gradinita cu program normal in sat Catamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, 
judetul Botosani”, finantat din fonduri europene. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
11. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind inițierea 

procedurii de achiziție publica pentru ”Servicii de Organizare 
Festival Floare Albastră". 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
achiziții publice prin care solicită inițierea procedurii de achiziție publica pentru 
”Servicii de Organizare Festival Floare Albastră". 

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

Dispoziţiei de şantier nr. 1 pentru obiectivul de investiţie 
“Infiintare si dotare gradinita cu program normal in sat 
Catamaresti-Deal, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de viceprimarul 
comunei prin care solicită aprobarea Dispoziţiei de şantier nr. 1 pentru obiectivul de 
investiţie “Infiintare si dotare gradinita cu program normal in sat Catamaresti-Deal, 
comuna 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 15 voturi “pentru”. 
 
13. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

proiectului tehnic pentru obiectivul ”CONSTRUIRE PARCARE 
SEDIU PRIMĂRIE UAT MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul de specialitate întocmit de 
viceprimarul comunei prin care acord avizul privind aprobarea proiectului tehnic 
pentru obiectivul ”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 13 voturi “pentru”. 
 
 
Se dă cuvântul la ”Diverse”. 
D-nul primar anunta efectuarea unei zile de concediu la data de 13.04.2022 
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, 11.04.2022.  

 
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal. 



 6 

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 mai 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 


