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HOTĂRÂREA  nr. 42 din  19.07.2022 
privind modificarea si  completarea H.C.L nr. 23  din 07.04.2022 privind  aprobarea scoaterii la 
licitatie in vederea inchirierii unui spatiu in suprafata de 24 mp,apartinand domeniului public al 

comunei Calafindeşti situat in comuna Calafindesti, judeţul Suceava 
 

 Consiliul local al comunei Calafindeşti , judeţul Suceava; 
 Având  în vedere : 
- proiectul de hotarare initiat de domnul  primar  FRINCU Adrian inregistrat cu nr.4315 din 11.07.2022; 
- referatul de aprobare   al d-lui Frîncu Adrian - primarul comunei   înregistrat cu nr.4316 din 11.07.2022; 
- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4317 din 11.07.2022; 
- raportul comisiei de avizare înregistrat cu nr . 4318 din 11.07.2022; 
- HCL nr. 23  din 07.04.2022 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii unui spatiu in suprafata 
de 24 mp,apartinand domeniului public al comunei Calafindeşti situat in comuna Calafindesti, judeţul Suceava ; 
- adresa Institutiei prefectului – Suceava nr. 8778/10/6 din 13.07.2022, inregistrata in institutia noastra cu nr. 
4390 din 14.07.2022 ; 

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 completeaza: 
  ART. 1, care va avea urmatorul continut : 

alin.(1)  Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 24 mp, apartinand 
domeniului public al comunei Calafindesti, situat in comuna Calafindesti avand datele de identificare si valoarea 
de inventar prevazute in anexa 1, parte integranta la prezenta hotarare; 
               alin.( 3) destinatia bunului ce face obiectul inchirierii este pentru desfasurarea activitatii de comert; 
ART. 3 alin. (1) Pretul minim de inchiriere este de 356 lei/luna;  
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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