
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând 
 domeniului privat al comunei Frumosu 

 
               Consiliul local al comunei Frumosu,judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.1534 din 16.02.2022  prezentat de domnul Buga Constantin – 

Primar al comunei Frumosu,raportul compartimentului de specialitate nr.1535 din 16.02.2022 din 
cadrul Primăriei comunei Frumosu,judeţul Suceava și raportul comisiei de specialitate a Consiliului 
local Frumosu,precum și procesul verbal nr.1519 din 15.02.2022 al comisiei de inventariere a 
bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Frumosu; 

H.C.L. nr.78 din 14.10.2021 privind  aprobarea Inventarului bunurilor imobile aparținând 
 domeniul privat al comunei Frumosu 

Extrasele de carte  funciară nr.38220 Frumosu, nr.38198 Frumosu, nr.38214 Frumosu, 
nr.37143 Frumosu, nr.38213 Frumosu,nr.38202 Frumosu, nr.38221 Frumosu 
 Scrisoarea de transmitere raport de evaluare  nr.41-47 din 15.02.2022, întocmit de evaluator 
autorizat –jr.Matei Anca Gabriela; 

În temeiul prevederilor art. 354, nr.355 și art. 357 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii contabilității nr. 
82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor Tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, 
al municipiilor și al județelor aprobate prin H.G.R. nr. 392/2020, respectiv dispozițiile art. 36, alin. 
(1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit.c), art. 139  alin.(2) lit.g), art. 196 alin. 
(1) lit. a)  și art. 243 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările, ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.-Se aprobă completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al 

Comunei Frumosu județul Suceava, de la poziția nr.43 la poziția nr.49, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Primarul comunei prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri . 

   Art.3.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului 

comunei Frumosu, compartimentului de specialitate și se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului 

Suceava, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 

              Președintele de ședință,                                           Contrasemnează: 
                            Niga Alexandru Gabriel                                            Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                             Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 17.02.2022 
Nr.24 
 
 
 
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 : 12    Voturi:-Pentru : 12        -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 


