
 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE   

privind desfiinţarea, pe cale administrativă, a  lucrărilor de construcție realizate ilegal pe 
terenul  ce aparţine domeniului privat al comunei Frumosu, județul Suceava 

 

 Consiliul local Frumosu, întrunit în ședința ordinară din data  de 13.04.2022; 

Analizând:  

- proiectul de hotărâre nr.3739 din   12.04.2022 inițiat de primarul comunei Frumosu; 
- referatul de aprobare  nr.3740 din 12.04.2022  al primarului comunei Frumosu; 
- raportul nr. 3741 din 12.04.2022 întocmit de compartimentul de specialitate al 

primarului comunei Frumosu; 
- procesul-verbal de contravenție nr.2 din  27 din  aprilie 2020; 
- avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Frumosu; 
- extrasul de CF nr.36930 Frumosu, parcela cadastrală nr.36930 Frumosu; 
- sentința civilă nr. 949/19.11.2020 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc și Decizia nr. 

470/26.05.2021 a Tribunalului Suceava; 
Având în vedere prevederile: 

- art. 33 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor și unele 
măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, 
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a),art.286 alin.(1),alin.(4) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1.Se aprobă desfiinţarea, pe cale administrativă, a lucrărilor de construcție(anexe) 

realizate  ilegal, fără a deține autorizație de construire, de numitul Pazariu Liviu din comuna 

Frumosu, sat Frumosu, județul Suceava, pe terenul proprietate privată a comunei Frumosu 

identificat cadastral cu nr.36930 din C.F. 36930 Frumosu.  

Art.2.Desființarea construcțiilor mai sus menționate se va face în temeiul prevederilor 

art.33 din Legea nr.50/1991, cu respectarea procedurii reglementate de același act normativ, 

pe cale administrativă, fără emiterea unei autorizații de desființare și fără sesizarea 

instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului. 

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul 

comunei Frumosu, judeţul Suceava prin compartimentele de specialitate. 

 

 

 

 

 



 

 

 Art.4.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică, respectiv se comunică 

Primarului comunei Frumosu, compartimentului urbanism, d-lui Pazariu Liviu și se comunică 

Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava, în vederea exercitării controlului cu privire la 

legalitate. 

   

                               Președintele de ședință,                                        Contrasemnează: 
                                  Negură Vasile Mihai                                         Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                     Rusu Aurel 
 
 
 
 
Frumosu la 13.04.2022 
Nr.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 12  Voturi:-Pentru : 11 -Împotriva : 0   -Abțineri : 1 

 
 

 

 


