
ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

_________________________________________________________________________________________________________ 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contribuției comunei Frumosu la A.D.I. GAZ VALEA MOLDOVIȚEI, în 
vederea implementării proiectului ,,Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor 

naturale în teritoriul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  
Gaz Valea Moldoviței”    

 
Consiliul Local al comunei Frumosu , judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 848 din 27.01.2022 întocmit de Primarul comunei 

Frumosu, în calitate de iniţiator ai proiectului de hotărâre;   
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 8 5 0  d i n  2 7 . 0 1 . 2 0 2 2  
- Adresa și Hotărârea A.D.I. GAZ VALEA MOLDOVIȚEI privind aprobarea sumei de 50.000 lei, 

reprezentând contribuția fiecărui membru al asociației; 
- Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Frumosu; 
- prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- dispoziţii Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificările si 

completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. ”b” coroborat cu art. 129, alin. (4) lit. ”a”, art. 139 (1) şi 
ale art.196, alin. (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1. Se aprobă contribuția aferentă anului 2022, plătibilă A.D.I. GAZ VALEA MOLDOVIȚEI, din 

bugetul local al comunei Frumosu, în cuantum de 50.000 lei, în vederea implementării proiectului 

,,Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în teritoriul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Gaz Valea Moldoviței”. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul financiar 

contabil din cadrul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Frumosu. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.   
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Frumosu, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Frumosu, compartimentului financiar contabil,  A.D.I. 

GAZ VALEA MOLDOVIȚEI, Instituției Prefectului şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 

                              Președinte de ședință                                              Contrasemnează 
                                       Consilier local                                             Secretar general U.A.T. 
                                 Vaman Grigore-Mihai                                                 Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 30.01.2022 
Nr.15 

 

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: 12  Prezenți : 10 Voturi:-Pentru : 10 -Împotriva : 0   -Abțineri : 0 


