
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
__________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
H O T Ă R Â R E 

privind exprimarea acordului Consiliului local Frumosu pentru construirea  de către 

numitul Bodnar Daniel Artimon a unei anexe amplasată în vecinătatea 

 proprietății comunei Frumosu 

 
 

                     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
             Având în vedere: 
              Referatul de aprobare nr.8906/25.10.2022 prezentat de primarul comunei Frumosu, 
judeţul Suceava               
             Raportul compartimentului de specialitate nr.8906/25.10.2022 din cadrul Primăriei 
comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
  Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Frumosu 
  Cererea cu nr.8849 din 24.10.2022  a numitului Bodnar Daniel Artimon de aprobare 
pentru construirea unei anexe amplasată la o distanță mai mică de 60 cm față de limita de 
hotar conform planului de situație anexat ; 
  Certificatul de urbanism nr.40 din 03.10.2022  
  Prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și 
regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare: 
  Prevederile art.612 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Prevederile art.129 alin.(2) lit.b),alin. 4lit.e) și alin.(7) lit.k) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) și  art.196 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 exprimă în mod favorabil acordul Consiliului local Frumosu pentru construirea  

de către numitul Bodnar Daniel Artimon, a unei anexe amplasată în vecinătatea proprietății 

comunei Frumosu, conform planului de amplasament anexat. 

            Art.2.Primarul comunei Frumosu  și compartimentul de specialitate  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică la: Instituția 

Prefectului–Județul Suceava, Primarului localității, compartimentului urbanism,d-lui Bodnar 

Artimon. 

               Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 30.10.2022 
Nr.116 

 
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 :10     -Împotriva : 0       -Abțineri : 1 


