
 
 
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
 COMUNA  CALAFINDEŞTI 
 PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 128 din 21.10.2022 
privind  convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Calafindeşti, judeţul 

Suceava, în  data 27.10.2022, orele 9,00 
 

Frincu Adrian- primar al  comunei Calafindeşti, judeţul Suceava; 
În temeiul art.133 alin. (2) lit.(a), 134 alin. (1) lit .(a)  si alin. (4) 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 ordinară,  pentru 
data de 27.05.2022,orele 9,00, care va avea  loc la sediul primăriei  Calafindeşti, cu următorul 
proiect al ordinii de  zi:  
1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal din data de 13.10.2022 încheiat cu ocazia şedinţei 
extraordinare a   Consiliului local al comunei Calafindeşti.( initiator - secretar) 
2.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; (iniţiator- primar) 
3.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr 58/26.09.2022 completarea anexei la 
Hotararea nr. 23 din 30.04.2009 privind insusirea inventarului apartinand domeniului privat al 
comunei Calafindesti, judetul Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare;(iniţiator – primar) 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea cheltuielilor de transport a personalului didactic care își 
desfășoară activitatea  la Școala  Gimnazială Calafindești; (iniţiator- primar) 
5.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 22,5 mp, 
din imobilul Dispensarului medical, situat în comuna Calafindești, judetul Suceava (iniţiator- primar) 
6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,, ACHIZITIONARE ACCESORII PENTRU 
DOTAREA UTILAJELOR DIN COMPARTIMENTUL DE GOSPODARIRE COMUNALA IN 
COMUNA CALAFINDESTI, JUDETUL SUCEAVA ;(iniţiator – primar) 
7. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, 
evidenţă și radiere a vehiculelor, pentru care exista obligativitatea înregistrării, la nivelul comunei 
Calafindesti , judetul Suceava;(iniţiator – primar) 
 8.Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de concesiune nr. 832 din 22.03.2000; (iniţiator 
– primar) 
 
              (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun  la dispoziîia consilierilor locali in 
format letric, odată cu înmanarea invitaţiei  la şedinta. 
               (2) Proiectele de hotărâre înscrise  pe proiectul ordinii de zi  se înaintează comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Calafindeşti indicate in anexă , in vederea 
dezbaterii si intocmirii avizelor. 
                (3) Asupra  proiectelor de hotărâre înscrise 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 comunică:Institutiei Prefectului- judetul Suceava,secretarului general 
al comunei,consilierilor locali, afisare publica .        
 

PRIMAR 
           FRINCU ADRIAN 
 

               Contrasemnează, 
                                 Secretar general, 

                       CUCU Ana Florentina 
 
Calafindeşti, la  21.10.2022 
 Nr.128 
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