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   H O T Ă R Â R E A  
nr. 51 din 28.10.2021 

privind revocarea Hotărârii nr. 43  din 07.10.2021 privind aprobarea contractarii unui imprumut 
in valoare de 1.200.000lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal – bugetare privind acordarea unor 
imprumuturi din Trezoreria Statului 

 
   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.5803 
din 19.10.2021 ; 
 -   raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 5804  din 19.10.2021; 
            - raportul de avizare al comisiei de specialitate  pentru administratia  publica  locala,  
juridica , apararea  ordinii si  linistii publice a drepturilor cetatenilor, nr. 5803  din 19.10.2021; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative;  
           -  prevederile Hotararii nr. 43  din 07.10.2021 a Consiliului local al comunei Calafindesti; 
           În temeiul art.129 alin.2.lit(b),alin 4 lit(d), art 139 alin.( 1), alin (3) lit. (i), art.155 alin. (1),lt. (c) 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 revocarea Hotărârii nr. 43  din 07.10.2021 privind aprobarea contractarii unui 
imprumut in valoare de 1.200.000lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 83/2021 pentru unele masuri fiscal – bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria 
Statului 
                  Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  se încredinţează primarul comunei 
Calafindeşti si secretarul general al comunei Calafindesti. 
         Art.3. Secretarul general al comunei Calafindesti va  comunica  prezenta hotarare  Primarului 
comunei Calafindesti, Institutiei Prefectului- judetul Suceava, in termenele prevazute de legislatia in , se aduce 
la cunostinta publica prin afisare si publicare pe pagina webs a comunei Calafindesti. 
 

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