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   H O T Ă R Â R E A  
nr. 46 din 28.10.2021 

Privind aprobarea achizitionarii unui buldoexcavator “ACHIZIŢIONARE UTILAJ PENTRU 
INTRETINEREA DOMENIULUI PUBLIC – COMUNA CALAFINDESTI, JUDETUL 

SUCEAVA”, 
 

Consiliul Local al Comunei Calafindesti, Judet Suceava 
 

Avand in vedere: 
a)  Referatul de aprobare al primarului comunei, domnnul Frâncu Adrian, in calitatea sa 

de initiator,  privind necesitatea si oportunitatea investitiei inregistrat cu nr. 5739 din 15.10.2021; 
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 5679 din 13.10.2021, prin care se motiveaza, in drept si in fapt necesitattea si 
oportunitatea achizitiei, constituind un aport in dezvoltarea comunitatii; 
                c) Raportul de specialitate al comisiei  pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire 
comunala,protectia mediului,servicii si comert nr.5792 din 19.10.2021.  
 
Tinand cont de prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 129 alin. 2 lit. b), alin 4 lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 
     Tinand seama de prevederele art 43 alin. (4)  din Legea nr.  24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, se mentioneaza urmatoarele avize, prevazute de lege: art. 139 alin (1) si art. 196 alin. (1) 
lit a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
 
 
 
 

HOTARASTE 
 

Art. 1 Se aprobă achizitionarea unui buldoexcavator BULDOEXCAVATOR JCB 3CX PLUS 
14M5WM 
Art. 2 Se aproba caracteristicile tehnice ale utilajului buldoexcavator BULDOEXCAVATOR 
JCB 3CX PLUS 14M5WM 
Art. 3 Se asigura plata integral din bugetul local al Comunei Calafindesti 
 



Art. 4 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și 
de ordonator principal de credite. 
Art. 5 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Calafindesti.  
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet primariacalafindesti.ro  

 
 
 
 
 
 
 

 
          Preşedinte de şedinţă,                                            Contrasemnează: 
                                                                                                               Secretar general, 
            CIOBAN Leonte                        
                                                                                                          Cucu Ana - Florentina  
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