
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

H O T Ă R Â R E 
privind revocarea totală sau parțială a unor hotărâri adoptate 

 de Consiliul local Frumosu 

 
            Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.7465 din 06.09.2022 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava               
Raportul compartimentului de specialitate nr.7466 din 06.09.2022 din cadrul Primăriei 

comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 

            -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.37 din 29.08.2014  privind modificarea HCL 
nr.11 din 10.03.2008; 

-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.47 din 29.09.2014 privind apartenența unor 
parcele de teren la domeniul privat al comunei Frumosu județul Suceava; 

-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.48 din 29.09.2014 privind înscrierea în Lista 
bunurilor ce definesc domeniul privat al comunei Frumosu a unor parcele de teren aflate  pe 
teritoriul administrativ al comunei Frumosu județul Suceava; 

-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.9 din 30.01.2022 privind  apartenența unor bunuri 
imobile  la domeniul public al comunei Frumosu,județul Suceava 

-Extrasul de Carte Funciară nr.36265 Frumosu și  nr.38236 Frumosu; 
 Văzând: 

a) prevederile art.354 coroborat cu art.357 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

b)  prevederile Legii nr.82/1991, Legea contabilitatii, republicata, actualizata 
c) prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.c) coroborat cu prevederile 

art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1), art.139, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.Se aprobă revocarea: 
-totală a  Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.37 din 29.08.2014  privind modificarea 

H.C.L. nr.11 din 10.03.2008; 
-parțială a Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.47 din 29.09.2014 privind 

apartenența unor parcele de teren la domeniul privat al comunei Frumosu județul Suceava, 
respectiv a poziției nr.5, din anexa la hotărâre, referitor la parcela nr.(corp de 
proprietate)2145, parte a parcelei nr.1597/6 din CF 48 Frumosu în suprafață de 1341 m.p. 
situată în satul Frumosu comuna Frumosu, județul Suceava, prin care s-a format imobilul cu 
număr cadastral 36265 din CF 36265 Frumosu. 

-parțială a Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.48 din 29.09.2014 privind înscrierea 
în Lista bunurilor ce definesc domeniul privat al comunei Frumosu a unor parcele de teren 
aflate  pe teritoriul administrativ al comunei Frumosu județul Suceava, respectiv a poziției 
nr.5, din anexa la hotărâre, referitor la parcela nr.(corp de proprietate)2145, parte a parcelei 
nr.1597/6 din CF 48 Frumosu în suprafață de 1341 m.p., situată în satul Frumosu comuna 



Frumosu, județul Suceava, prin care s-a format imobilul cu număr cadastral 36265 din CF 
36265 Frumosu. 

-parțială a Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.9 din 30.01.2022 privind  apartenența 
unor bunuri imobile  la domeniul public al comunei Frumosu,județul Suceava, respectiv a 
poziției nr.3, din anexa la hotărâre, referitor la parcela  1P în suprafață de 556 m.p. situată în 
intravilanul localității Frumosu și provenită din o parte a parcelei funciare 25/1 înscrisă în CF 
918 a comunei cadastrale Frumosu, învecinat cu N:Statul Român(SNCFR), S:proprietate 
privată,V:Comuna Frumosu, E: Statul Român(SNCFR), conform Extras de CF nr.30145 
Frumosu eliberat de B.C.P.I. C-lung  Moldovenesc, prin care s-a format imobilul cu număr 
cadastral 38236 din CF 38236 Frumosu. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei 
prin compartimentul de specialitate. 
 

 
 

        
        Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
 
Frumosu la 30.10.2022 
Nr.114 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


