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H O T Ă R Â R EA Nr.29 din 13.05.2022 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitare moderată cămin 
cultural – CASA TINERETULUI din localitatea Calafindeşti,comuna Calafindeşti judeţul 

Suceava” 
 

Consiliul local al Comunei Calafindești; 
Având în vedere: 
 

• Proiectul de hotarâre iniţiat de primarul comunei Calafindeşti înregistrat cu nr. 3283 din 
11.05.2022; 

• Referatul de aprobare nr.  3284 din 11.05.2022 a  domnului FRINCU Adrian, primarul 
comunei Calafindesti; 

• Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 3285 din 11.05.2022  intocmit de 
compartimetul  urbanism; 

• Raportul de avizare  al comisiei pentru programe de dezvoltare economico –sociala,buget 
finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului, servicii si comert inregistrat cu nr. 3286 din 11.05.2022; 

• Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru administratia publica locala, 
juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor înregistrat cu nr. 3287 din 
11.05.2022 

• Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;  

• art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. (7) lit. ”a” și 
art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul “Reabilitare moderată cămin cultural – CASA 
TINERETULUI, din localitatea Calafindeşti,comuna Calafindeşti, judeţul Suceava  ” în vederea 
depunerii de către UAT Comuna Calafindești spre finanțare din Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local. 

Art. 2. Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului “Reabilitare moderată cămin 
cultural – CASA TINERETULUI, din localitatea Calafindeşti,comuna Calafindeşti, judeţul 
Suceava ”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Descrierea sumară a proiectului“Reabilitare moderată cămin cultural- 
CASA TINERETULUI, din localitatea Calafindeşti,comuna Calafindeşti, judeţul Suceava  ”, 
conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 4. Se aprobă cheltuielile aferente proiectului “Reabilitare moderată cămin cultural- 
CASA TINERETULUI, din localitatea Calafindeşti,comuna Calafindeşti, judeţul Sueava astfel: 
a) Valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 1.597.686,90 lei, la care se adaugă TVA în 

valoare de 303.560,52 lei.  
b) Valoarea neeligibilă a proiectului în cuantum  de 0 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 0 

lei.  
Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului “Reabilitare moderată cămin cultural – CASA TINERETULUI, din localitatea 
Calafindeşti,comuna Calafindeşti judeţul Suceava .” astfel cum vor rezulta din documentațiile 
tehnico-economice / contractul de execuție lucrări, solicitate în etapele de derulare a proiectului, 
pentru implementarea în condiții optime a proiectului, se vor asigura din bugetul local. 

Art. 6. Se aprobă ca în cadrul aceleiași cereri de finanțare pentru proiectul “Reabilitare 
moderată cămin cultural- CASA TINERETULUI,din localitatea Calafindeşti,comuna 
Calafindeşti, judeţul Suceava ” să fie prevăzuta instalarea a 2 (două) stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice, reprezentând o alocare suplimentară, ce vor fi achiziționate de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Art. 7. Primarul comunei Calafindeşti, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 Art. 8. Secretarul general al Comunei Calafindeşti asigură comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului Suceava, instituţiilor interesate precum şi publicarea pe pagina de 
internet a Primariei Calafindeşti. 
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