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                                          H O T Ă R Â R E   

privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al 
comunei Frumosu județul Suceava 

 
          Consiliul local al comunei Frumosu,judeţul  Suceava; 
             Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.7656. din 
13.09.2022;  

• Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Frumosu;  
• Prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 • Prevederile Ordinului Președintelui A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările și 

completările ulterioare;  
• Prevederile art.292, art.354-361 - Titlul II Exercitarea dreptului de proprietate 

privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

 • Prevederile H.G. nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al 
orașelor, al municipiilor și al județelor;  
             -Procesul-verbal de inventariere nr.7984/26.09.2022 al Comisiei de inventariere a 
patrimoniului privat al comunei Frumosu, constituită în baza Dispoziției primarului comunei 
Frumosu nr.130/07.10.2019; 

-H.C.L. nr.109 din 30.10.2021 privind completarea Inventarului bunurilor imobile 
aparținând  domeniul privat al comunei Frumosu 

-Extrasul de carte  funciară nr.36294 Frumosu. 
 -Raportul de evaluare  nr.NSK 046 din 26.10.2022 întocmit de expert autorizat 
A.N.E.V.A.R. ec.Skokan Niculae; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 
alin.(1) lit.a), art.240, și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

                        
               Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Comunei Frumosu, în domeniul 

public al U.A.T. Frumosu a terenului în suprafață de 132 m.p., categoria de folosință arabil, 

având nr. cadastral 36294, conform anexei ce se constituie parte integrantă din prezentul act 

administrativ. 

    Art.2. Secretarul General al Comunei Frumosu va comunica prezenta hotărâre 

compartimentului de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Comunei 

Frumosu, Instituției Prefectului – Județul Suceava pentru controlul și verificarea legalității. 

    

        Președintele de ședință,                                                      Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                Rusu Aurel 

 
 
 
Frumosu la 30.10.2022 
Nr.110 

 
 
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 :11     -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 
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                                Anexa la H.C.L. nr.110 din 30.10.2022 

 

 

BUNURI CARE TREC DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIULUI PUBLIC AL 

UNITĂȚII ADMINISTRATIV – TERITORIALE FRUMOSU 

 

 

 

Secțiunea I   Bunuri imobile 

 

Nr.

crt 

Codul de 

clasificație 

Denumirea 

bunului 

Elemente de 

identificare 

Anul 

dobândirii 

și/sau al 

dării în 

folosință 

Valoarea 

de 

inventar 

(mii lei) 

Situația 

juridică 

actuală 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Imobil  

teren 

 situat în   

intravilanul 

comunei 

Frumosu județul 

Suceava în 

suprafață de 132 

m.p.categoria de 

folosință arabil, 

având nr. 

cadastral 36294 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

4 

Domeniul 

privat 

Hotărâre 

judecătoreas

că  nr.143 

din 

27.01.20211 

CF 36294 

Frumosu 
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