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H O  T A R A R EA nr. 3 din 31.01.2022 
privind   actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobati prin HCL 42 din 26.07.2018 

pentru obiectivul de investitie ,, Amenajare  piata agroalimentara in localitatea 
Calafindesti,comuna Calafindesti, judetul Suceava ″ 

  
            Consiliul local al comunei Calafindesti,judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  
 - proiectul de hotarare  al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava,  inregistrat sub 
nr.496 din 21.01.2022; 

-referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei Calafindesti  
inregistrat cu  nr. 497 din 21.01.2022 ; 

- referatul de specialitate inregistrat sub    nr. 498 din 21.01.2022; 
- raportul de avizare  al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socila, buget , 

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 
protectia mediului servicii si comert inregitrat sub nr 499 dn 21.01.2022 ; 

- raportul de avizare al  comisiei de specialitate pentru administratia publica locala,juridica, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub nr. 500 din 21.01.2022 ; 

- raportul comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protectie 
sociala, activitati social-culturale, culte, protective copii inregistrat sub nr. 501 din 21.01.2022; 

- Hotararea consiliului Local al comunei Calafindesti nr.41 din 26.0.2018 privind aproarea 
intocmirii documentatiei pentru realizarea obiectivului de investite ,, Amenajare piata agroalimentara in 
localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti, judetul Suceava″; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Calafindesti, nr. 42 din 26.07.2018 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,, Amenajare piata agroalmentara 
in localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti, judetul Suceava″; 

Tinand cont de : 
- Ordonanta Guvernului nr. 1 din 19 august 1 pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Invesitii ″C.N.I.″ -S.A. 
- Prevederile art. 10 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al 

documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri  
publice. 

În temeiul art. 129 alin.1, alin. 2 lit. (d) , art.139 alin. (1) si art. 196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind  Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se aproba  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 42 din 
26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie ,, Amenajare 
piata agroalmentara in localitatea Calafindesti, comuna Calafindesti, judetul Suceava reprezentand 
noua valoare totala a investitiei conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare ; 

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
Calafindesti ; 
 Art.3  Prezenta hotarare se  comunica, prin  intertmediul secretarului comunei Calafindesti, in 
termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului – judetul Suceava si va fi afisata publicata pe pagina de 
internet  a comunei Calafindesti.  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
           CIOBAN Vasile                                                          Contrasemnează: 
                                                                                     Secretar general  
                     CUCU Ana Florentina 
Calafindesti, 31.01.2022 
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