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 H O T Ă R Â R E A nr. 89 din 29.12.2022 

pentru completarea HCL nr. 60 din 2022 privind  implementarea proiectului "Înființarea și 
dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Calafindești, județul 

Suceava" 
 

Consiliul local al comunei Calafindești; 
Având în vedere: 

• Proiectul de hotarere initiat de domnul Adrian FRINCU, primarul comunei Calafindesti, inregistrat cu 
nr. 7712 din 28.12.2022; 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Calafindesti inregistrat sub nr. 7713 din 28.12.2022; 
• Raportul nr.7714 / 28.12.2022 al compartimentului urbanism; 
• HCL nr. 60 din 13.10.2022 pentru implementarea  proiectului ,,Infiintarea si dotarea  unui centru de 

colectare prin aport voluntar  (CAV) in comuna Calafindesti, judetul Suceava; 
• art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
• prevederile Ordinului nr. 1366/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea  din circuitul 

agricol al pajistilor permanente; 
• prevederile art. 92 alin. 2 lit. (d), alin. 6 lit. (a), art. 93 din Legea fondului funciar nr. 18/1991; 
• prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru eleborarea 

actelor normative; 
 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „g”, alin. (7) lit. ”n” 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. I Se  aproba completarea HCL nr. 60 din 2022 privind  implementarea proiectului "Înființarea și 
dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Calafindești, județul Suceava" dupa 
cum urmeaza: 
 Dupa art. 5  se introduc doua articole, art 51 si 52 care vor avea   urmatorul cuprins: 

 Art. 1. Se aprobă proiectul "Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar 
(CAV) în comuna Calafindești, județul Suceava" în vederea depunerii de către UAT comunei Calafindesti 
spre finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 3 – Managementul 
deșeurilor. 

 Art. 2. Se aprobă Descrierea pentru implementarea proiectului "Înființarea și dotarea unui centru 
de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Calafindești, județul Suceava", conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3. Se aprobă ca, în cazul obținerii finanțării, lucrările și toate cheltuielile aferente proiectului 
"Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Calafindești, 
județul Suceava" să fie prevăzute în bugetul UAT comunei Calafindesti pentru perioada de realizare a 
investiției.  

Art. 4. Se aprobă ca, în cazul obținerii finanțării, UAT Comuna Calafindești să suporte cheltuielile de 
mentenanță a investiției aferente proiectului "Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport 
voluntar (CAV) în comuna Calafindești, județul Suceava" pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți.  

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
"Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Calafindești, 
județul Suceava", astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice / contractul de 
execuție lucrări, pentru implementarea în condiții optime a proiectului, se vor asigura din bugetul local. 
Art. 51. Se aproba efectuarea demersurilor in vederea scoaterii din circuitul agricol a suprafetei de 
4900 mp din domeniul privat al comunei Calafindesti pentru proiectul "Înființarea și dotarea unui 
centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Calafindești, județul Suceava" 
 Art. 52. Lucrarile de investitii care se vor executa pe suprafata de 4900 mp sunt de utilitate 
publica, de interes local, respectiv "Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar 
(CAV) în comuna Calafindești, județul Suceava" 

 
Art. 6. Se împuternicește domnul FRINCU Adrian Primarul Comunei Calafindești, să reprezinte UAT 

Comuna Calafindești în relația cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și să semneze orice documente 
necesare pentru derularea proiectului "Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar 
(CAV) în comuna Calafindești, județul Suceava". 

Art. 7. Primarul comunei Calafindești, prin compartimentul urbanism vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 8. Secretarul general al Comunei Calafindești asigură comunicarea prezentei hotărâri. 
 Art. II Celelalte prevederi ale HCL  nr. 60/2022 privind privind  implementarea proiectului 
"Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Calafindești, 
județul Suceava" sunt si raman in vigoare  

Art. III. Primarul comunei Calafindești, prin compartimentul urbanism vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. IV. Secretarul general al Comunei Calafindești asigură comunicarea prezentei hotărâri. 
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