
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  achiziționării unui concasor 
 

     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv: 
-prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea 

deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor;  
            - prevederile  Legii nr. 101/25.04.2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
            - prevederile  Legii nr. 211/15.11.2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Frumosu în 

calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.855 din 27.01.2022, prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr.856 din 27.01.2022; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Frumosu; 
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (4) lit.d) şi alin.(7) lit.n), art. 139 alin. (3) lit.(a), 

art.197 alin.(1), (2), (4), art. 200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă achiziționarea unui concasor  pentru reciclarea deşeurilor din 
construcţii şi demolări . 

Art.2.Se aprobă alocarea din bugetul local a Comunei Frumosu, a sumei de 80.000  
lei(fără TVA), pentru realizarea achiziției menționate la art.1. 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează dl. primar 
Buga Constantin prin aparatul de specialitate. 

Art.4.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Primăriei Frumosu, Judetul Suceava, Instituției Prefectului Județului Suceava pentru 
controlul legalității, precum și instituțiilor și persoanelor interesate. 
 

  Președinte de ședință                                              Contrasemnează 
                                       Consilier local                                             Secretar general U.A.T. 
                                 Vaman Grigore-Mihai                                                 Rusu Aurel 
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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 


