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HOTĂRÂREA  nr. 68 din  27.10.2022 

privind  implementarea proiectului ,, ACHIZITIONARE ACCESORII PENTRU DOTAREA 
UTILAJELOR DIN COMPARTIMENTUL DE GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA CALAFINDESTI, 

JUDETUL SUCEAVA" 
 

  Având  în vedere : 
- proiectul de hotarare initiat de domnul FRINCU Adrian-primarul comunei Calafindesti, inregistrat sub nr. 6315 
din 21.10.2022; 
- referatul de aprobare   al d-lui Frîncu Adrian întocmit de primarul comunei   înregistrat cu nr.6316 din 
21.10.2022; 
- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 6317 din 21.10.2022; 
- raportul comisiilor  de avizare înregitrate cu nr . 6318 si 6319 din 21.10.2022; 

In conformitate cu : 
- Prevederile art. 120 si 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
- Prevederile art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
rectificata prin Legea nr. 199/1997; 
- Prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare referitoare la contracte si conventii; 
- Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – 
economice aferetnte obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
- Prevederile art. 108 lit. a), art. 298 si 299, art.362, alin.(1) si (2) si art. 139 alin.(3), lit. g), din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

În temeiul art.129 alin. (2) lit. c),alin. (6),lit. b) precum si  art.. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTARASTE  : 
Art. 1    Seaproba implementarea proiectului ,,ACHIZITIONARE ACCESORII PENTRU DOTAREA UTILAJELOR DIN 
COMPARTIMENTUL DE GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA CALAFINDESTI, JUDETUL SUCEAVA"; - denumit in 
continuare PROIECT; 
Art. 2    Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al proiectului ,, ACHIZITIONARE ACCESORII 
PENTRU DOTAREA UTILAJELOR DIN COMPARTIMENTUL DE GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA CALAFINDESTI, 
JUDETUL SUCEAVA" ce va fi depus spre finantare prin Axa Leader, Submasura 19.2, prin Asociatia GAL ,,Tinutul Bucovinei" 
Fratautii Vechi, Masura 2 - ,,SPRIJIN PENTRU MODERINIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII" 
Art. 3 Comuna Calafindesti, judetul Suceava se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 
mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati i cadrul Proiectului 
Art. 4 Se aproba devizul general intocmit conform H.G.R. nr. 907/2016 precum si caracteristicile tehnice ale 
Proiectului ce sunt cuprinse in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 



Art. 5 Reprezentatul legal al comunei este, potrivit legii , domnul FRINCU Adrian, in dubla sa calitate si de 
coordonator principal de credite al comunei Calafindesti, judetul Suceava. 
Art. 6 Se aproba asigurarea tuturor cheltuielilor necesare cofinantarii proiectului si a cheluielilor neeligibile ale 
proiectului. 
Art. 7 Se nominalizeaza domnul FRINCU Adrian , reprezentant legal si primar al comunei Calafindesti, judetul 
Suceava pentru  relatia cu GAL ,, Tinutul Bucovinei" Fratautii Vechi in derularea proiectului. 
 
Art. 8 Aducearea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei Calafindesti, judetul 
Suceava, domnul FRINCU Adrian. 
Art. 9 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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