
ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 
COMUNA FRUMOSU 

CONSILIUL LOCAL FRUMOSU 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor 

pe anul 2022 –semestrul I și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de  

apărare împotriva incendiilor pe anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei  Frumosu, Județul Suceava, având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.5454 din 16.06.2022 întocmit de primarul localității; 

- raportul de specialitate nr.5455 din 16.06.2022 întocmit de compartimentul de specialitate din 

cadrul Primariei Frumosu,  

 - avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Frumosu, 

Ținând cont de prevederile: 

 -art.14. lit.e). si art.16 lit. i ) si j) din O.M.A.I. Nr 163/2007 pentru apararea Normelor generale 

de apararea impotriva incendiilor,  

-art. 13. lit.b) si lit.i) din Legea nr. 307/2006 privind impotriva incendiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit. d), alin. 7 lit.h) art.139 alin.1 si art. 139 alin. 1 

si art. 196, alin (1), lit. a, din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ :  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe 

anul 2022- semestrul I și măsurile de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor 

pentru anul 2022 cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Secretarul general al comunei  va asigura  comunicarea prezentei hotărâri către 

Instituția Prefectului județului Suceava, primarului comunei, I.S.U. Suceava, șefului S.V.S.U. 

Frmosu și tuturor instituțiilor și persoanelor interesate. 

 

     Președintele de ședință,                                                           Contrasemnează: 

                               Niga Gheorghe                                                           Secretarul general U.A.T. 

                                                                                                                                    Rusu Aurel 

 

 

Frumosu la 24.07.2022 

Nr.73 

 

 

 

 

 
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 : 9  Voturi:-Pentru :9 -Împotriva : 0   -Abțineri : 0 


