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HOTĂRÂREA  nr. 61 din  19.11.2021 

pentru aprobarea planului etapizat privind ,,Amenajare spatiu pentru desfasurarea 
activitatii de picnic pe teritoriul administrativ al comunei Calafindesti" 

 
  Consiliul local al comunei Calafindeşti , judeţul Suceava; 
  Având  în vedere : 
  - proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti ; 
  -referatul de aprobare   al d-lui Frîncu Adrian- primarul comunei   înregistrat cu 
nr. 6350 din 10.11.2021; 
  - raportul de  specialitate  întocmit de Compartimentul financiar contabilitate 
inregistrat cu nr. 6351 din 10.11.2021 
  -raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico- 
socială, buget, finanțe, administrația domeniului public și privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț nr 6352 din 10.11. 2021; 
   
  În conformitate cu : 
  - prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic cu 
modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata 
de Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si H.C.L. nr.20/15.05.2012 privind 
aprobarea zonei care urmeaza a fi amenajata pentru desfasurarea activitatii de picnic;  

         În temeiul art.129 alin. 1 si 2 lit. (b), alin. 4 lit. (d),art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. 
(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art.1- Se aprobă planul etapizat privind,, Amenajare spatiu pentru desfasurarea 
activitatii de picnic pe teritoriul administrativ al comunei Calafindesti" conform anexei 1 la 
prezenta. 
 Art.2- Cheltuielile aferente in cuantum de  amenajarii zonei de picnic  vor fi suportate din 
bugetul local al comunei Calafindesti. 
 Art.3- Se aproba regulamentul privind intretinerea si exploatarea zonei de picnic situate 
pe teritoriul administrativ al comunei Calafindesti conform anexei 2 . 



 Art.4- Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul secretarului comunei Calafindesti, 
in termenul prevazut de lege, Primarului comunei Calafindesti, Instituției Prefectului - Județul 
Suceava, Compartimentului financiar contabil, achizitii publice, executari silite din cadrul 
primariei comunei Calafindesti și va fi afișată si publicata pe site-ul instituției. 
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