
 

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 proiectului "Construirea unei unități de producere a 

energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului propriu  în 

comuna Frumosu, județul Suceava" 

 

 

     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare a Primarului Comunei Frumosu, Județul Suceava înregistrat cu 

nr.2569 din 14.03.2022; 
-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului specialitate al 

primarului Comunei Frumosu, înregistrat cu nr.2570 din 14.03.2022; 
-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Frumosu, Judetul 

Suceava; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv H.G. nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. b, alin (7) lit. a, art. 139 alin (3) lit. b, 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 aprobă realizarea investiției proiectului "Construirea unei unități de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului 

propriu  în comuna Frumosu, județul Suceava" 

Art.2.Se aprobă  alocarea fondurilor necesare de la bugetul local al comunei Frumosu 

pentru realizarea investiției menționate la art.1..  

Art.3..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 publice interesate 

 

 

    Președintele de ședință,                                           Contrasemnează: 
                                           Buga Ioan                                                           Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                      Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 18.03.2022 
Nr.33 

 
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 


