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D I S P O Z I Ţ I A  nr. 111 din 11.08.2022 
privind  convocarea şedinţei extraordinare de indata a Consiliului local al comunei 

Calafindeşti, judeţul Suceava, în  data 16.08.2022, orele 8,00 
 

Frincu Adrian- primar al  comunei Calafindeşti, judeţul Suceava; 
In temeiul art.133 alin. (2) lit.(a), 134 alin. (1) lit .(a),alin. (2) si alin. (3) lit. (b) si art. 196 alin. 

(1) lit. (b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
D I S P U N: 

 
Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Calafindeşti, în şedinţă extraordinară de indata,  
pentru data de 16.08.2022,orele 8,00, care va avea  loc la sediul primăriei  Calafindeşti, cu 
următorul proiect al ordinii de  zi:  
  1.Proiect de hotărâre privind ,, Montare limitatoare de viteză în comuna Calafindeşti, 
judeţul Suceava" 
 2. Proiect de hotărâre privind participarea la Proiectul privind cresterea eficientei  
energetice a infrastructurii de iluminat public cu obiectivul de investitii ,, Modernizarea şi 
extinderea  sistemului de iluminat public în comuna Calafindeşti. Judeţul Suceava". 
 3. Proiect de hotărâre privind acccepatrea unor oferte de donaţie a unor terenuri 
situate în localitatea Calafindeşti. Judeţul Suceava" 
  
               (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se pun  la dispozitia consilierilor locali in 
format letric, odata cu inmanarea invitatiei  la sedinta. 
               (2) Proiectele de hotarare inscrise  pe proiectul ordinii de zi  se inainteaza comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Calafindesti indicate in anexa , in vederea 
dezbaterii si intocmirii avizelor. 
                (3) Asupra  proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi consilierii locali pot 
formula  si depune amendamente. 
                Art.2 Secretarul general al comunei Calafindeşti va aduce la  îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziţii. 
                Art.3.Prezenta se comunica:Institutiei Prefectului- judetul Suceava,secretarului general 
al comunei,consilierilor locali, afisare publica .        
 
                                                               
 
                                                                     PRIMAR 
                                                               FRINCU Adrian 
 

   
 
 

   Contrasemneaza, 
                                Secretar general , 

                               Cucu Ana Florentina 
Calafindeşti, la  11.08.2022 
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