
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificarii unui act administrativ – H.C.L. nr. 12/ 31 .01.2023 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU, județul Botoșani, întrunit in ședința din 

data 15.02.2022 , 
Luand in considerare: 
 referatul de specialitate întocmit de sef-birou al Biroului Gospodarie comunala –Drumuri nr. 

1665/13.02.2023, 
 referatul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei nr. 918/25.01.2023, 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu, in calitatea sa de initiator, 
 raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c),  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
In temeiul art. 196 alin. (1), art. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se aproba modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 12/31.01.2023 privind aprobarea inițierii unor 

proceduri de achizitie publica , dupa cum urmeaza  : 
1. se modifica titlul obiectivului de investiții de la lit. e), astfel: „e) Modernizare și 

personalizare statii transport în comun din comuna Mihai Eminescu, județ 
Botoșani”; 

2. se modifica titlul obiectivului de investiții de la lit. f) astfel: „f) MODERNIZARE TROTUARE 
PIETONALE IN COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDETUL BOTOSANI”. 

3. se completeaza art. 1 cu lit. p). având următorul conținut: ”p) achiziție publică a serviciilor 
de publicitate in presa locala scrisa si audio vizuala”.  

 
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 12/31.01.2023 raman neschimbate.  
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Mihai Eminescu, prin aparatul propriu de specialitate. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Mihai Eminescu, Compartimentului achiziții 
publice. 

 
PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
     HLIBAN OVIDIU ADRIAN 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
NR. HOTĂRÂRE: 17/ 15.02.2023 


