
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_________________________________________________________________________ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea investiției " Înființarea unui centru de colectare prin aport 
voluntar în  Comuna Frumosu județul Suceava". 

 

   Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
-referatul de aprobare al Primarului Comunei Frumosu, Județul Suceava 

înregistrat cu nr..9303  din  03.11.2022; 
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului specialitate al 

primarului Comunei Frumosu, înregistrat cu nr.9304 din 03.11.2022; 
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Frumosu, 

Judetul Suceava; 
Având în vedere Ghidul specific privind regulile și condițiile de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a „Înființarea de 
centre de colectare prin aport voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de 
județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 3. Managementul deșeurilor; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. 
(5) lit. i) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă investiția " Înființarea unui centru de colectare prin aport 

voluntar în  Comuna Frumosu județul Suceava". 

Art.2.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică la: Instituția 

Prefectului–Județul Suceava, Primarului localității, compartimentului urbanism . 

 

 

        Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                     Niga Alexandru Gabriel                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
Frumosu la 04.11.2022 
Nr.129 

 
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 


