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HOTĂRÂREA  nr. 33 din  27.05.2022 

privind modificarea si  completarea H.C.L nr. 56  din 19.11.2021 privind  aprobarea taxei de 
închiriere şi a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul 

U.A.T Calafindeşti,judeţul Suceava 
 

 Consiliul local al comunei Calafindeşti , judeţul Suceava; 
 Având  în vedere : 
- proiectul de hotarare initiat de domnul  primar  FRINCU Adrian inregistrat cu nr.3488 din 23.05.2022; 
- referatul de aprobare   al d-lui Frîncu Adrian - primarul comunei   înregistrat cu nr.3489 din 23.05.2022; 
- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 3490 din 23.05.2022; 
- raportul comisiei de avizare înregitrat cu nr . 3491 din 25.05.2022; 
- HCL nr. 56  din 19.11.2022 privind  aprobarea taxei de închiriere şi a regulamentului privind modalitatea de 

închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul U.A.T Calafindeşti,judeţul Suceava ; 
In conformitate cu : 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;  
- Prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative. 

În temeiul art.110, alin (1),art.129 alin. (2) lit. b) si d),alin. (4),lit. a),alin (7),lit. a) coroborat cu 
prevederile art. 139 alin. (3),lit. a), art.. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTARASTE  : 
Art. 1    Se modifica ART. 2 precum şi  Regulamentul privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în 
patrimoniul U.A.T Calafindeşti,judeţul Suceava conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare 
prin introducerea unui alineat care va avea urmatorul continut : 
  Autoutilitara -  5 lei/ km pentru deplasarile in afara localitatii Calafindesti ;  
Art. 2    Se completează ART. 2 precum şi  Regulamentul privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în 
patrimoniul U.A.T Calafindeşti,judeţul Suceava conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare 
prin introducerea unui alineat care va avea urmatorul continut : 
  Buldoexcavator -  150 lei/ ora; 
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Suceava, Compartimentului financiar 
contabil achiziţii publice, executări silite din cadrul primăriei Calafindești, și va fi afișată pe site-ul instituției. 
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