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ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
Nr. înregistrare 756/ 05.05.2022 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 05.05.2022, în cadrul ședinței ordinare a CONSILIUL LOCAL 

MIHAI EMINESCU. 
 
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 123/29.04.2022  

privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliul Local pentru data de 05.05.2022, 
ora 15:00. Au fost convocați toți consilierii prin invitație scrisă. 

 
La ședință au fost prezenți 13 consilieri (consilieri absenți: Ciobanu Petru, 

Dumitraș Daniel),  
 
Prin dispoziţie s-a propus următoarea ordine de zi: 

1.  alegerea preşedintelui de şedinţă 
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.  acordarea Diplomei de Fidelitate soţilor din comuna Mihai 
Eminescu care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de 
căsătorie neîntreruptă 

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

5.  aprobarea Raportului procedurii nr. 5966/29.04.2022 de atribuire 
a contractelor de concesiune având ca obiect concesionarea unor 
imobile aparținând domeniului privat al comunei Mihai Eminescu 
 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 

 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele: 
 

1.  aprobarea rectificării nr. 5 a bugetului local pentru anul 2022 
2.  aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi 

numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului 
3.  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, modificată prin H.C.L. nr. 26/10.12.2021 
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4.  aprobarea incheierii unor contracte de achiziţie publică 
5.  aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru 

investiţia ”CONSTRUIRE CORP B PRIMĂRIE MIHAI EMINESCU, 
JUDEȚUL BOTOȘANI” 

6.  aprobarea modificării și completării Regulamentului Local de 
Urbanism 

7.  aprobarea initierii procedurii de achizitie publica privind ”Realizare 
branșamente utilități pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, 
extindere si dotare Cămin Cultural, sat Cervicesti, comuna Mihai 
Eminescu, judetul Botosani” 

8.  aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul ”Demolare cămin 
cultural sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu, Județul Botoșani” 

9.  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” 

10.  aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul “Construire si 
dotare dispensar medical uman in sat Ipotesti, comuna Mihai 
Eminescu, judetul Botosani” 

11.  aprobarea initierii procedurii de achizitie publica privind 
”Realizare branșamente utilități pentru obiectivul Reabilitare, 
modernizare, extindere si dotare Cămin Cultural, sat Cervicesti, 
comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani” 

 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
 
 
Preşedintele de şedinţă prezintă procesul-verbal de ședinţă desfășurată la data 

de 20.04.2022 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 13 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 alegerea 

preşedintelui de şedinţă. 
Președintele ședinței supune atenției obligativitatea alegerii preşedintelui de 

şedinţă. 
Este propus d-nul Bordeianu Marian Gabriel 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt întrebări. Nu sunt. 
Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 
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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, SAT IPOTEȘTI, 
COMUNA 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, 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”. 
 
3. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea 

Diplomei de Fidelitate soţilor din comuna Mihai Eminescu care au 
împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie 
neîntreruptă. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală – drumuri prin care solicită acordarea Diplomei de Fidelitate 
soţilor din comuna Mihai Eminescu care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de 
ani de căsătorie neîntreruptă. 

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 declararea ca 

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

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul  
cadstru 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”. 
 
5. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Raportului procedurii nr. 5966/29.04.2022 de atribuire a 
contractelor de concesiune având ca obiect concesionarea unor 
imobile aparținând domeniului privat al comunei Mihai Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită aprobarea Raportului 
procedurii nr. 5966/29.04.2022 de atribuire a contractelor de concesiune având ca 
obiect concesionarea unor imobile aparținând domeniului privat al comunei Mihai 
Eminescu. 

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

rectificării nr. 5 a bugetului local pentru anul 2022. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 

Serviciului financiar-contabil prin care solicită aprobarea rectificării nr. 5 a bugetului 
local pentru anul 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”. 
 
7. 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 13 voturi “pentru”. 
 
8. 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, modificată prin H.C.L. nr. 26/10.12.2021. 

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, modificată prin H.C.L. nr. 
26/10.12.2021. 

D-nul primar afirmă că este necesară modificarea HCL 166/2021 ca urmare a 
solicitării de către Instituția Prefectului, cu toate ca ar fi fost echitabil pentru 
functionarii din institutie ca salariile sa fie diferentiate in functie de importanta 
muncii.  

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 

incheierii unor contracte de achiziţie publică. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de compartimentul 

achiziții publice prin care solicită aprobarea incheierii unor contracte de achiziţie 
publică. 

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

proiectului tehnic pentru obiectivul ”Demolare cămin cultural sat 
Ipotești, comuna Mihai Eminescu, Județul Botoșani”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-birou al Biroului 
gospodărie comunală – drumuri prin care solicită aprobarea proiectului tehnic pentru 
obiectivul ”Demolare cămin cultural 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”. 
 
11. 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”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru 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 13 voturi “pentru”. 
 
12. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

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

indicatorilor economici pentru obiectivul “Construire si dotare 
dispensar medical uman in sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, 
judetul Botosani”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului financiar-contabil prin care solicită aprobarea indicatorilor economici 
pentru obiectivul “Construire si dotare dispensar medical uman in sat Ipotesti, 
comuna 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 13 voturi “pentru”. 
 
14. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

initierii procedurii de achizitie publica privind ”Realizare 
branșamente utilități pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, 
extindere si dotare Cămin Cultural, sat Cervicesti, comuna Mihai 
Eminescu, judetul Botosani”. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
urbanism prin care solicită aprobarea initierii procedurii de achizitie publica privind 
”Realizare branșamente utilități pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, extindere 
si dotare Cămin Cultural, sat Cervicesti, 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 13 voturi “pentru”. 
 
15. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării și completări Regulamentului Local de Urbanism. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul de 

urbanism prin care solicită aprobarea modificării și completării Regulamentului Local 
de Urbanism. 

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 pentru data de 

09.05.2022 
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, 05.05.2022.  

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

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MARIAN GABRIEL BORDIANU 
                                
 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Jurist, BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 


