
 1 

ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
Nr. înregistrare 357/ 15.03.2022 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 15.03.2022, în cadrul ședinței extraordinare a CONSILIUL 

LOCAL MIHAI EMINESCU. 
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 77/11.03.2022 

privind desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliul Local pentru data de 
15.03.2022, ora 15:00. Au fost convocați toți consilierii prin invitație scrisă. 

La ședință au fost prezenți 13 consilieri (consilieri absenți: Bordianu Marian, 
Dumitraș Daniel). 

 
Prin dispoziţie s-a propus următoarea ordine de zi: 

1.  aprobarea rectificării nr. 2 a bugetului local pentru anul 2022 

2.  modificarea și completarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 
67/30.06.2021 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare proprietate 
imobiliara si Studiilor de oportunitate intocmite de S.C. IUPETHEDA 
EXCLUSIV S.R.L. pentru bunurile imobile aflate in domeniul public sau 
privat al comunei Mihai Eminescu 

3.  desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale 

 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 13 voturi “pentru”. 

 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele: 
 

1.  aprobarea anulării unei proceduri de atribuire a contractului de 
concesiune 

2.  aprobarea documentatiei tehnice aferente obiectivului „Lucrări de 
întreținere drumuri prin împietruire în anul 2022, comuna Mihai 
Eminescu, județul Botoșani” 

3.  aprobarea documentatiei tehnice pentru obiectivul  
“LUCRARI DECOLMATARE SANTURI, EXCAVARI, REFACERE 
TERASAMENTE  IN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL 
BOTOSANI, AN 2022” 

 
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 10.03.2022 şi solicită consilierilor să-şi exprime punctul de vedere cu privire la 
acesta. 
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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 aprobarea 

rectificării nr. 2 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. 2 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”. 
 
2. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 67/30.06.2021 
privind aprobarea Rapoartelor de evaluare proprietate imobiliara 
si Studiilor de oportunitate intocmite de S.C. IUPETHEDA 
EXCLUSIV S.R.L. pentru bunurile imobile aflate in domeniul public 
sau privat al comunei Mihai Eminescu. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de șef-serviciu al 
Serviciului juridic, achiziții publice și cadastru prin care solicită modificarea și 
completarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 67/30.06.2021 privind aprobarea 
Rapoartelor de evaluare proprietate imobiliara si Studiilor de oportunitate intocmite 
de S.C. IUPETHEDA EXCLUSIV S.R.L. pentru bunurile imobile aflate in domeniul 
public sau privat 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 13 voturi “pentru”. 
 
3. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea 

membrilor Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-
teritoriale. 

Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Compartimentul 
resurse umane prin care solicită desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale. 

Sunt propusi d-nii consilieri Bordianu Marian și Petcu Miluță. 
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 aprobarea 

documentatiei tehnice aferente obiectivului „Lucrări de 
întreținere drumuri prin împietruire în anul 2022, comuna Mihai 
Eminescu, județul Botoșani”. 
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Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de viceprimarul 
comunei prin care aprobarea documentatiei tehnice aferente obiectivului „Lucrări de 
întreținere drumuri prin împietruire în anul 2022, 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”. 
 
5. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentatiei tehnice pentru obiectivul “LUCRARI DECOLMATARE 
SANTURI, EXCAVARI, REFACERE TERASAMENTE  IN COMUNA MIHAI 

EMINESCU JUDETUL BOTOSANI, AN 2022”. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de viceprimarul 

comunei prin care solicită aprobarea documentatiei tehnice aferente obiectivului 
„Lucrări de întreținere drumuri prin împietruire în anul 2022, 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”. 
 
6. Se prezintă spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea 

anulării unei proceduri de atribuire a contractului de concesiune. 
Președintele ședinței supune atenției referatul întocmit de Comisia desemnată 

prin HCL nr. 67/2021 prin care solicită aprobarea anulării unei proceduri de atribuire 
a contractului de concesiune. 

D-nul secretar general aduce la cunoștința d-lor consilieri că raportul de 
evaluare a fost intocmit pe suptafata totala de 10700 mp. Comisia de evaluare a 
constatat faptul că in aceasta suprafață a fost inclusă și cea aferentă fir 1 al rețelei 
de gaz, ceea ce ar duce la imposibilitatea predării către viitorul concesionar al 
serviciului de distribuție gaze naturale a terenului aferent rețelei comunei Mihai 
Eminescu. Prin urmare, Comisia de evaluare a încheiat procesul-verbal nr. 
3419/14.03.2022 prin care propune anularea procedurii. 

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, 02.03.2022.  

 
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. 
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Drept pentru care s-a încheiat şi prezentul proces verbal. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

DUMITRU ALECU 
                                
 
                                                

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
Jurist, BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 


