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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. 53 din 11.02.2022 
privind nominalizarea  persoanelor desemnate la nivelul Comunei Calafindesti pentru a face 
parte din Grupul  de lucru, ce va fi constituit la nivelul Judetului Suceava pentru intocmirea 

amenajamentelor pastorale, prin Ordin al Prefectului 
 
 

FRINGU Adrian,primarul comunei Calafindesti, judetul  Suceava; 
Având în vedere: 
Referatul de specialitate inregistrat sub nr. 1001 din 09.02.2022; 
- prevederile art. 9, alin. (9)  si alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013, 

privind orgnizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 8, alin. (3 2) din Hotararea de Guvern 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; 

 Avand in vedere adresa nr. 2728/10/7 din 07.02.2022 privind desemnarea persoanelelor  la 
nivelul unitatilor administrativ teritoriale  pentru a face parte din Grupul de lucru ce va fi constituit la 
nivelul Judetului Suceava pentru intocmirea amenajamentelor pastorale, prin Ordin al Prefectului. 

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

D I S P O Z I Ţ I E: 
 Art.1. – La nivelul Comunei Calafindesti, se nominalizeaza persoanele care vor face parte din 
Grupul de lucru, ce va fi constituit la nivel judetean pentru intocmirea amenajamentelor pastorale, în 
următoarea componenţă: 
 

 - ANDREI Samuil Cezar  
 

- Viceprimarul Comunei Calafindesti; 

  - Bujdei Alina 
 

- Consilier asistent – compartimen Registrul Agricol 
 

Art. 2. Prezenta dispoziție poate fi contestată la Tribunalul Suceava, Secția civilă de contencios 
administrativ, conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Art.3.Prezenta dispoziție va fi comunicată prin grija secretarului general  persoanelor 
mentionate la  art. 1, si Instituției Prefectului – Județul Suceava pentru exercitarea controlului de 
legalitate . 

 
P R I M A R  

FRINCU Adrian 
                            
                                                        

                                                                                                                          Avizat pentru legalitate         
 

                                                                                                                       Secretarul general,  
Calafindesti, Nr. 53                                                                                              CUCU Ana Florentina 
11.02.2022 
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