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H O T Ă R Â R EA Nr. 18 din 15.03.2022  

 
privind desemnarea d-lui primar Adrian FRÎNCU ca reprezentant  legal  în vederea 

finalizări procedurii de vânzare teren din domeniul privat al comunei Calafindesti, aferent 
blocurilor de locuinte 

 
 
            Consiliul Local al Comunei Calafindeşti, judeţul Suceava; 
 
            Având în vedere : 
-          Proiectul de hotarare initiat de primarul Adrian FRINCU, inregistrat cu nr. 1563 din 07.03.2022; 
- Referat de aprobare a d-lui Frîncu Adrian primar al comunei Calafindeşti, înregistrată sub nr.1564 din 
07.03.2022 ; 
- raportul de specialitate al compartimentului urbanism înregistrat sub nr. 1565 din 07.03.2022   ; 
- raportul de avizare al comisiilor  de specialitate al consiliului local Calafindesti  inregistrate cu nr. 
1566,1567,1568 din 07.03.2022  ; 
- prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările și completările ulterioare          
- prevederile Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările și 
completările ulterioare 
- Având în vedere Extrasele de carte funciară de informare – anexă la prezenta;  
- În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.c) și lit.d) coroborate cu alin.(6) lit.b), alin.(7) lit.q), art.139 
alin.(2), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

H O T A R Ă Ş T E : 
 
      Art.1 – Aprobă desemnarea d-lui primar Adrian FRÎNCU ca reprezentant  legal  în vederea finalizări 
procedurii de vânzare teren la Biroul Notarial Public. 
     Art.2 - Aprobarea  servituți de trecere cu piciorul peste corpul de proprietate nr.2691 către Piața 
agroalimentară Calafindești 
     Art.3   - Aprobarea cotei  de 1/8 părți indivize parte din suprafața totală de 774 mp – curte, din corpul de 
proprietate nr.  2705, fiecărui locatar. 
     Art. 4– Cu data  adoptării prezentei se modifică şi completează H.C.L. nr. 22/31 iulie 2006. 
     Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire   a prevederilor prezentei se încredințează primarului şi personalul cu 
atribuţii în domeniu. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
    DIACONESCU Stefan 
                                                                                                                                   Contrasemneaza, 
                                                                                                                                SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                 Ana – Florentina CUCU 
 
 
Calafindesti ,2022 
Nr. 18 
 


