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ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
Nr. înregistrare 206/ 04.02.2022 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 04.02.2022, în cadrul ședinței ordinare a CONSILIUL LOCAL 

MIHAI EMINESCU. 
 
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 27/28.01.2022 

privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliul Local pentru data de 04.02.2022, 
ora 15:00. Au fost convocați toți consilierii prin invitație scrisă. 

 
La ședință au fost prezenți 15 consilieri (consilieri absenți: -),  
 
Prin dispoziţie s-a propus următoarea ordine de zi: 

1.  aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2022 

2.  acordarea unui mandat special reprezentantului unității 
administrativ – teritoriale Mihai Eminescu în Adunarea Generală a 
Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

3.  modificarea denumirii unui obiectiv de investiții 
4.  aprobarea încherii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de asociere nr. 

11210/08.09.2017 încheiat între Comuna Mihai Eminescu și S.C. 
SAFI-STAR S.R.L. 

5.  inițierea procedurilor privind concesionarea unor imobile din 
domeniul public al comunei Mihai Eminescu 

6.  aprobarea numărului de posturilor pentru asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 

7.  plata obligațiilor stabilite prin sentinţa civilă nr. 161/2021 
8.  organizarea unei noi licitaţii pentru concesionarea unor bunuri 

apartinand domeniului privat al comunei Mihai Eminescu, judetul 
Botosani 

9.  aprobarea vânzării imobilului –  teren în suprafață de 588 mp 
situat in p.c. 299, sat Cătămărești, comuna Mihai Eminescu, 
judetul Botosani 

10.  aprobarea Acordului cadru de parteneriat între U.A.T. Mihai 
Eminescu prin Compartimentul de asistență socială și comunitară 
și Școala gimnazială cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu” Ipotești 

11.  aprobarea raportului privind activitatea desfăşurată în semestrul 
II al anului 2021 de către asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav, angajaţi ai Primăriei com. Mihai Eminescu 

12.  aprobarea cotizației anuale către A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”, 
precum și modalitatea de plată a acesteia 
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13.  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza 
comunei Mihai Eminescu pentru anul scolar 2022-2023 

14.  aprobarea „Planului de acțiune și lucrări de interes local la nivelul 
comunei Mihai Eminescu pentru anul 2022 
 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 

 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele: 
 

1.  aprobarea efectuării operaţiunilor cadastrale de alipire şi înscriere 
în cartea funciară a imobilelor situate în loc. Ipotești, str. Mihai 
Eminescu nr. 36 A, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, înscrise în 
CF 53600, CF 50918 și CF 55695 ale comunei Mihai Eminescu 

2.  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. 4/01.09.2021 

3.  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 

4.  modificarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 166/10.12.2021 
privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul familiei ocupationale 
“Administratie”, din aparatul propriu al Primarului comunei Mihai 
Eminescu 

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

6.  aprobarea initierii unor proceduri de achizitie publică 
 
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 

bugetului local inițial pentru anul 2022. 
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Președintele ședinței supune atenției referatul de specialitate întocmit de șef-
serviciu al Serviciului financiar-contabil prin care prezintă bugetul inițial pentru anul 
2022 detaliat pe secțiunile funcționare si dezvoltare, atât la venituri pe capitole si 
subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri precum si aliniate. 

D-nul primar aduce la cunoștința consilierilor următoarele aspecte: 
- Bugetul din acest an este mai mic cu 20% față de cel din anul anterior din 

două motive: colectarea impozitelor este la un grad de 80%, respectiv 
diminuarea sumei repartizate din cotele defalcate pe TVA; 

- Se asigură cheltuielile de funcționare: utilități, consumabile, salarii; 
- Se asigură cofinanțarea pentru pentru proiectele aflate în derulare; 
- Alocare bugetară pentru cofinanțare noi proiecte: apă-canalizare, drumuri; 
- Alocare bugetară pentru modernizare obiective: stații maxi-taxi, iluminat 

public; 
- Alocare bugetară pentru împietruire drumuri. 
D-nul consilier Maluș întreabă care este alocarea bugetară pentru școli. D-nul 

primar îi răspunde. 
Se prezintă bugetul inițial detaliat pe secțiunile funcționare si dezvoltare, atât 

la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri 
precum si aliniate. 

Președintele ședinței întreabă dacă sunt alte întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot aprobarea bugetului inițial pentru anul 2021 detaliat pe 

secțiunile funcționare si dezvoltare, atât la venituri pe capitole si subcapitole, iar la 
cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri precum si aliniate și se aprobă cu 15 voturi 
“pentru” 

Se supune la vot proiectul așa cum a fost prezentat și se aprobă cu 
15 voturi “pentru”. 

 
2. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului unității administrativ – 
teritoriale Mihai Eminescu în Adunarea Generală a Asociaților ADI 
,,Ecoproces’’ Botoșani. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală – drumuri prin care solicită acordarea unui mandat special 
reprezentantului unității administrativ – teritoriale Mihai Eminescu în Adunarea 
Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
3. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea 

denumirii unui obiectiv de investiții. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 

gospodărie comunală – drumuri 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 15 voturi “pentru”. 
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4. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încherii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de asociere nr. 
11210/08.09.2017 încheiat între Comuna Mihai Eminescu și S.C. 
SAFI-STAR S.R.L. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită aprobarea încherii 
Actului Adițional nr. 1 la Acordul de asociere nr. 11210/08.09.2017 încheiat între 
Comuna Mihai Eminescu și S.C. SAFI-STAR S.R.L. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
5. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind inițierea 

procedurilor privind concesionarea unor imobile din domeniul 
public al comunei Mihai Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită inițierea 
procedurilor privind concesionarea unor imobile din domeniul public 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 15 voturi “pentru”. 
6. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

numărului de posturilor pentru asistenţii personali ai persoanelor 
cu handicap grav pentru anul 2022. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul  
prin care solicită aprobarea numărului de posturilor pentru asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
7. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind plata obligațiilor 

stabilite prin sentinţa civilă nr. 161/2021. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 

Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită plata obligațiilor 
stabilite prin sentinţa civilă nr. 161/2021. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
8. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind organizarea 

unei noi licitaţii pentru concesionarea unor bunuri apartinand 
domeniului privat al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care organizarea unei noi 
licitaţii pentru concesionarea unor bunuri apartinand domeniului privat al 
comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani. 
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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”. 
 
9. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

vânzării imobilului –  teren în suprafață de 588 mp situat in p.c. 
299, sat Cătămărești, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită aprobarea vânzării 
imobilului –  teren în suprafață de 588 mp situat in p.c. 299, sat Cătămărești, 
comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani. D-nul primar înștiințează consilierii că au 
fost parcurse toate etapele legale ale procedurii de licitație publică, câștigător fiind d-
nul Purice Cristian. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
10. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Acordului cadru de parteneriat între U.A.T. Mihai Eminescu prin 
Compartimentul de asistență socială și comunitară și Școala 
gimnazială cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu” Ipotești. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
asistență socială prin care solicită aprobarea Acordului cadru de parteneriat între 
U.A.T. Mihai Eminescu prin Compartimentul de asistență socială și comunitară și 
Școala gimnazială cu clasele I-VIII ”Mihai Eminescu” Ipotești. 

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 aprobarea 

raportului privind activitatea desfăşurată în semestrul II al anului 
2021 de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 
grav, angajaţi ai Primăriei com. Mihai Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
asistență socială prin care solicită aprobarea raportului privind activitatea desfăşurată 
în semestrul II al anului 2021 de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 
grav, angajaţi ai Primăriei com. Mihai Eminescu. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
12. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

cotizației anuale către A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”, precum și 
modalitatea de plată a acesteia. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală – drumuri prin care solicită aprobarea cotizației anuale către 
A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”, precum și modalitatea de plată a acesteia. 

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

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei 
Mihai Eminescu pentru anul scolar 2022-2023. 

Președintele ședinței supune atenției adresa remisă de ISJ Botoșani prin care 
acord avizul privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza 
comunei Mihai Eminescu pentru anul scolar 2022-2023. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
14. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

„Planului de acțiune și lucrări de interes local la nivelul comunei 
Mihai Eminescu pentru anul 2022. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
asistență socială prin care solicită aprobarea „Planului de acțiune și lucrări de interes 
local la nivelul comunei Mihai Eminescu pentru anul 2022. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
15. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

efectuării operaţiunilor cadastrale de alipire şi înscriere în cartea 
funciară a imobilelor situate în loc. Ipotești, str. Mihai Eminescu 
nr. 36 A, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, înscrise în CF 53600, 
CF 50918 și CF 55695 ale comunei Mihai Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
cadastru prin care solicită aprobarea efectuării operaţiunilor cadastrale de alipire şi 
înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în loc. Ipotești, str. Mihai Eminescu nr. 
36 A, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, înscrise în CF 53600, CF 50918 și CF 
55695 ale comunei Mihai Eminescu. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
16. 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. 4/01.09.2021. 

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 
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”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. 4/01.09.2021. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
17. 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. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
18. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea 

unui act administrativ – H.C.L. nr. 166/10.12.2021 privind 
aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul familiei ocupationale 
“Administratie”, din aparatul propriu al Primarului comunei Mihai 
Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
resurse umane prin care solicită modificarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 
166/10.12.2021 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie”, din aparatul 
propriu al Primarului comunei Mihai Eminescu. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 
19. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

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

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită aprobarea 
documentatiei tehnice pentru obiectivul “Implementare sistem supraveghere prin 
camere video la Gradinița cu program normal din satul Cătămărești, comuna Mihai 
Eminescu”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru”. 
 



 8 

20. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 
aprobarea initierii unor proceduri de achizitie publică. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită aprobarea aprobarea 
initierii unor proceduri de achizitie publică. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 15 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, 04.02.2022.  

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

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

DUMITRU ALECU 
                                
 
                                                

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
Jurist, BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 


