ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 115/31.07.2020

CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOŞANI,

întrunit in şedinţa ordinară din data de 16.09.2020,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comnunei Mihai Eminescu prin care solicita
aprobarea modificarii unui act administrativ – H.C.L. nr. 115/31.07.2020,
- Referatul de specialitate al secretarului general al comunei,
- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic,
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
In baza art. 129 alin. (2) lit. d. şi alin. (7) lit. k). din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile
ulterioare,
In conformitate cu Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in
administraţia publica,
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 aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/31.07.2020
privind aprobarea documentației "Plan Urbanistic Zonal" în extravilanul comunei Mihai
Eminescu, jud. Botoşani, pentru imobilul înscris în cartea funciară nr. 53718 a com.
Mihai Eminescu, astfel:
a) alin. 11 va avea următorul continut: ”Ordinul MDRL nr. 839/2009 privind normele
de aplicarea a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor”;
b) alin. 13 va avea următorul continut: ”Avizul nr. 20/24.07.2020 al Consiliului
Judeţean Botoşani”;
c) alin. 14 va avea următorul continut: ” În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d. şi alin. (7)
lit. k. si art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare;
d) Art. 1 va avea urmatorul continut: ”Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal
întocmit de S.C. PROIECT BOTOSANI S.R.L., în vederea introducerii în intravilan a
parcelei în suprafață de 3600 mp identificată în extravilanul comunei Mihai
Eminescu, sola 60, pc 1110/19, jud. Botoşani, înscrisă în cartea funciară nr. 53718 a
com. Mihai Eminescu, și amplasare stație de mixturi asfaltice LINTEC
CSD2500B, hală pentru utilaje, magazie și racord utilități, conform
documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART. 2. Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 115/31.07.2020
raman neschimbate.
ART. 3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va asigura
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
ART. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata: beneficiariului şi proiectantului
prin Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului, Institutiei Prefectului Judeţul Botoşani, Primarului comunei Mihai Eminescu.

PREȘEDINTELE DE SEDINTĂ,
VALERIU DROBOTĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU
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