
 

 

 
H O T Ă R Â R E A nr. 8 din 26.02.2021  

privind modificarea  HCL nr. 8 din 31.01.2020 privind insusirea  unor rapoarte de evaluare si 
aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al comunei 

Calafindesti, judetul Suceava   
 
 Consiliul local  al  comunei Calafindesti, judeţul  Suceava, 
 Având în vedere : 
 -  proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti inreg. sub nr. 852 din 
17.02.2021; 
             - Referatul de aprobare întocmit  de domnul Frincu Adrian - Primarul comunei 
Calafindesti,  judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 853 din 17.02.2021; 
            - Raportul Compartimentului  de Urbanism  din cadrul aparatului propriu al  
primarului  comunei Calafindesti,  judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 855 din 17.02.2021; 
           - Avizul  Comisiei  de specialitate  ale consiliului  local  înregistrat sub nr. 854 care 
avizează proiectul de hotărâre; 
 - prevederile art. 311, 334-346, art. 338 coroborat cu 317 şi 363 din OUG 57/52019 
privind Codul Administrativ; 
           -  art. 3 alin. (2) ,  precum şi ale cap. IX din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile HCL nr. 8 din 31.01.2020 privind insusirea  unor rapoarte de evaluare si 
aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al 
comuneiCalafindesti, judetul Suceava   
 
           În temeiul   art.129, alin.(1), alin.(2), litera ”c” , alin.(6), litera ”b”,art. 139, alin. (2) și  
art.196, alin. (1), litera ”a” din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
           Art.  1. Se modifica art.6 din H.C.L nr. 8 din 31.01.2020, care va avea urmatorul 
cuprins: 
„ Se imputerniceste in baza acestei Horarari, domnul Frincu Adrian, in calitate de 
primar sa reprezinte comuna Calafindesti la Notarul Public in vederea semnarii 
contractului de vanzare-cumparare.  
 Art.2. Celelalte articole din H.C.L. nr. 8 din 31.01.2020 raman neschimbate. 
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 Art,3. Dispozitiile de modificare se incorporeaza, de la data intrarii lor in vigoare, in 
actul de baza, indentificandu-se cu aceasta. 
             Art.4.  Primarul  Calafindesti prin aparatul de specialitate  va aduce  la  îndeplinire  
prevederile   prezentei   hotărâri.  

 Art.5. Secretarul general al comunei  va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, Instituţiei Prefectului – judeţul 
Suceava pentru controlul de legalitate , primarului comunei Calafindesti şi compartimentelor  
de specialitate pentru aducerea la îndeplinire. 

 
                                                                                                     

          Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează: 

            Andrei Samuil-Cezar                                                       Secretar general delegat 

                                                                                                      Moloce Domnica- Nuta 
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