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   H O T Ă R Â R E A  
nr. 49 din 28.10.2021 

privind aprobarea obiectivului de investitii ,,Studiu de fezabilitate privind ,,Infiintare sistem de 
distributie gaze naturale in comuna Calafindesti , judetul Suceava”, proiect ce se va derula prin 

Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”/Programul National de Redresare si 
Rezilienta 

 
 

 
   Consiliul local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava ; 
   Având în vedere : 
 -  proiectul de hotarare al Primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava; 
 - referatul  de aprobare  al  d-lui Frîncu Adrian – primarul comunei Calafindeşti înregistrat sub nr.5797 
din 19.10.2021 ; 
 -   raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 5798  din 19.10.2021; 
            - raportul de avizare al comisiei de specialitate  pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget finante,administrarea domaneiului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia 
mediului,servicii si comert, nr. 5799  din 19.10.2021; 
 In conformitate cu prevederile art.4, alin.(1),lit. e) din OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
National de Investitii ,,Anghel Saligny”, art. 44,alin. (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice cu 
modificarile si completarile ulterioare,coroborate cu prevederile Codului Fiscal. 
           În temeiul art.129 alin.4.lit(d), si art 196 alin.1 lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

Consiliul local al comunei Calafindesti adopta prezenta HOTARARE:  
 

                   Art.1. Se  aproba obiectivul de investitii , Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna 
Calafindesti , judetul Suceava,” prin Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny”; 
                  Art.2. Se  aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii ,,Infiintare sistem de distributie 
gaze naturale in comuna Calafindesti , judetul Suceava”. 
         Art.3. Secretarul general al comunei Calafindesti va  comunica  prezenta hotarare  Primarului 
comunei Calafindesti, Institutiei Prefectului- judetul Suceava, in termenele prevazute de lege, se aduce la 
cunostinta publica prin afisare si publicare pe pagina www.comunacalafindesti.ro  a comunei Calafindesti. 
 
 

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