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JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI CALAFINDEŞTI 
P R I M A R 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A nr. 127 din 18.10.2022 
privind reorganizarea comisiei de receptie a lucrarilor pentru intretinerea pasunilor comunale, 
precum si controlul respectarii prevederilor contractuale stabilite pentru pajistile concesionate 

sau inchiriate 
 

 
 

FRINGU Adrian,primarul comunei Calafindesti, judetul  Suceava; 
Având în vedere: 
- referatul  inregistrat sub nr. 6139 din  18.10.2022; 
- prevederileOrdinului comun nr 226/235 din 2003 pentru aprobarea Strategiei privind 

organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

- prevederile art. 13 alin (2) din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.155 alin.(1) lit.d),alin. (5) lit. (d), coroborate cu art. 129 alin. (2) ,lit. (c) si art. 196 
alin.(1), lit. (b) din  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

DISPUN: 
 
 Art.1.  Se reorganizeaza comisia de receptie a lucrarilor pentru intretinerea pasunilor comunale, 
precum si controlul respectarii prevederilor contractuale stabilite pentru pajistile concesionate sau 
inchiriate, in urmatoarea componenta: 
 Presedinte – Andrei Samuil Cezar     - viceprimar 
 Membri      – Varga Maria                  - referent superior urbanism 
        - Cucu Ana Florentina      - secretar general delegat 
        - Ciobanu Mirela Carmen - referent 
                    - Bujdei Alina                    - consilier asistent       

Art. 2. Atributiile specifice si modul de functionare ale Comisiei comunei Calafindesti sunt cele 
prevazute de prevederile legale incidente in materia recensamantului populaiei si a locuintelor; 

Art.3.Cu data emiterii prezentei, se abroga Dispozitia nr. 127/11.11.2020;  
Art.4.Prezenta dispozitie se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al comunei, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului Judetului Suceava si persoanelor 
nominalizate  la articolul 1.  
 

P R I M A R  
FRINCU Adrian 

                
                                                        

                                                                                                                          Avizat pentru legalitate         
                                                                                                                        CUCU Ana Florentina 
                                                                                                                          Secretarul general,  
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