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HOTĂRÂREA  Nr. 13 DIN 30.03.2021 

privind aprobarea realizarii Strategiei  de dezvoltare locală economico-sociala a comunei 
Calafindești pentru perioada 2021-2027 

 

 Consiliul local al comunei Calafindești,județul Suceava; 

 Având în vedere: 

     - Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Calafindesti, judetul Suceava, 

      - referatul de aprobare al primarului comunei Calafindești inregistrat sub nr. 1718 din 
19.03.2021; 

      - raportul  de specialitate  al viceprimarului comunei Calafindesti inregistrat sub nr. 1719 
din 19.03.2021; 

      - raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Calafindești 
inregistrate cu nr. 1720 si 1721 din 19.03.2021 

 În baza prevederilor: 

      -  art. 7 alin.(5) si art.68 lit.,,f" din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

      - art. 43 alin.(1).alin. (3) lit. ,,b" din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acord-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice,aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

      - art. 129 alin. (1),alin (2) lit. ,,b",alin (4) lit. ,,e",art.  139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ , cu completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1,lit. ,,a" din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 



HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. Se aprobă realizarea Strategiei de dezvoltare  economico-sociala a Comunei 
Calafindești pentru perioada 2021-2027, cu o firmă specializată în acest domeniu. 

 Art. 2. Procedura de atribuire a contractului de prestări servicii pentru realizarea 
Strategiei de dezvoltare economico-sociala  a comunei Calafindești pentru perioada 2021-
2027 este achiziția directă. 

 Art.3.  Contractul de prestări servicii se va încheia cu operatoul economic a cărei ofertă 
va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

 Art. 4. Se împuternicește Primarul comunei Calafindești,domnul Frincu Adrian, să 
semneze în numele și pentru comuna Calafindești contractul pentru realizarea Strategiei de 
dezvoltare economico-sociala  a Comunei Calafindești pentru perioada 2021-2027. 

 Art. 5. Cheltuielile necesare pentru realizarea Strategiei de dezvoltare economico-
sociala  a comunei Calafindești pentru perioada 2021-2027 se vor suporta din bugetul local al 
comunei Calafindești. 

 Art. 6. Primarul comunei Calafindești va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

 Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin intermediul secretarului 
general al comunei,Instituției Prefectului – județul Suceava,Primarului comunei 
Calafindești,responsabilului cu achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului și se 
aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și publicare pe pagina de internet a 
Primăriei Calfindești. 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA 

                Andrei Samuil-Cezar  
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