
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE   

privind  respingerea Proiectului de hotărâre privind debranșarea de la rețeaua de 
canalizare a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu a chioșcului alimentar aparținând  

S.C. SIFON  TRANS COM S.R.L. situat în vecinătatea Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu 
 

 

 Consiliul local Frumosu, întrunit în ședința ordinară din data  de 30.10.2022; 
Analizând:  

- proiectul de hotărâre nr.7467 din   06.09.2022 inițiat de primarul comunei Frumosu; 
- referatul de aprobare  nr.7468 din 06.09.2022  al primarului comunei Frumosu; 
- raportul nr. 7469 din 06.09.2022 întocmit de compartimentul de specialitate al primarului comunei 

Frumosu; 
- avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Frumosu; 
- extrasul de CF nr.36186 Frumosu, parcela cadastrală nr.36186 Frumosu; 
- extrasul de CF nr.36804 Frumosu, parcela cadastrală nr.36804 Frumosu; 
- plan de situație  a imobilului în litigiu din conturul bunului imobil 36804; 
- adresa  nr.5504 din 17.06.2022 adresată Școlii Gimnaziale Ion Șuhane Frumosu, referitor la 

existența vreunui aviz favorabil de racordare la sistemul de colectare a apelor uzate, precum și 
răspunsul cu nr.1199 din 20.06.2022 a Școlii Gimnaziale Ion Șuhane Frumosu; 

Având în vedere prevederile: 
- Ordinului nr. 88/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare, art. 142;  
- Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată cu modificările 

ulterioare, respectiv art.11-12-14 
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: 

 

 Articol unic. Se respinge Proiectul de hotărâre privind  debranșarea de la rețeaua de canalizare a 

Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu, a chioșcului alimentar aparținând  S.C. SIFON  TRANS COM S.R.L. 

situat în vecinătatea Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu. 

 

        Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
Frumosu la 30.10.2022 
Nr.118 

 
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 : 11      Voturi:-Pentru :5     -Împotriva : 0       -Abțineri : 6 

 

 
 
 


