ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public
al comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani
CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOŞANI, întrunit in
şedinţa ordinară din data de 16.09.2020,
Analizând:
- referatul de specialitate nr. 11630/10.09.2020 intocmit de Viceprimarul
comunei Mihai Eminescu prin care solicita includerea in inventarul bunurilor
care alcatuiesc domeniul public al comunei Mihai Eminescu a obiectivului
de investitii „Înființare si extindere rețele de apă si apă uzată în comuna
Mihai Eminescu, județul Botoșani – rețea de apă uzată localitatea
Cătămărești”,
- referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu privind necesitatea
atestarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mihai
Eminescu, judetul Botosani,
- raportul de specialitate al compartimentului juridic,
- procesul verbal al comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce apartin domeniului
public al comunei Mihai Eminescu inregistrat sub nr. 11642/10.09.2020,
- Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor privind investitia
„Înființare si extindere rețele de apă si apă uzată în comuna Mihai
Eminescu, județul Botoșani – etapa I – rețea de apă uzată localitatea
Cătămărești” incheiat sub nr. 11300/08.09.2020,
- declaratia secretarului general al comunei Mihai Eminescu,
Văzând raportul de specialitate al Compartimentului juridic si Rapoartele de
avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Local al comunei Mihai Eminescu,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu completarile si modificarile ulterioare, H.G. nr. 971/2002 privind
atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si a municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Botosani cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1) – alin. (3), lit. g), 196 alin. (1) lit.
a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completarile si modificarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART 1. Se aprobă inventarierea in domeniul public al comunei Mihai Eminescu a
imobilului receptionat prin Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor privind investitia
„Înființare si extindere rețele de apă si apă uzată în comuna Mihai Eminescu, județul
Botoșani – rețea de apă uzată localitatea Cătămărești”, in suma totala de 905.823,81
lei cu TVA.

ART. 2. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihai Eminescu
insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 15/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si
atestat in anexa nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public
al judetului Botosani, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani cu
modificarile si completarile ulterioare, la sectiunea I „Bunuri imobile” se completeaza dupa cum
urmeaza :
- dupa pozitia nr. 357 se introduce o noua pozitie, pozitia nr. 358 conform anexei care
face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 3. Compartimentul juridic va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari si va intreprinde diligentele necesare pentru modificarea pozitiilor cuprinse in Inventarul
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Mihai Eminescu.
ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Mihai Eminescu în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mihai Eminescu Instituției
Prefectului - județul Botoşani, Serviciului financiar-contabil și se aduce la cunoștință publică prin
afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet
http://mihaieminescu.botosani.ro

PREȘEDINTELE DE SEDINTĂ,
VALERIU DROBOTĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
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NR. HOTĂRÂRE: 125/ 16.09.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL
ANEXA LA H.C.L. NR. 125/16.09.2020
COMPLETARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC
AL COMUNEI MIHAI EMINESCU , JUDETUL BOTOSANI
Nr.
crt.
0
358

Cod
de
clasifi
care
1
1.8.7.

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

2
Retea apă uzată sat Catamaresti
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VALERIU DROBOTĂ

3

Anul
dobandirii si
/sau al darii
in folosinta
4

Valoare
de
inventar
(mii lei)
5

Catamaresti
1,3685 km

2020

905,824 lei
cu TVA

Situatia
juridica actuala
6
Proces verbal de
receptie nr.
11300/08.09.2020
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