
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea inițierii demersurilor de reactualizare a Planului Urbanistic 

General al comunei Frumosu, județul Suceava și Regulamentului Local de Urbanism 

 
                     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.2338 din 09.03.2022 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava               
Raportul compartimentului de specialitate nr.2339 din 09.03.2022 din cadrul Primăriei 

comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 46 alin. (1) si alin. (1^3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 23, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicata, ulterior modificata si completata;  

- prevederile art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. a) , ale art. 197 si ale art. 243, alin. (1), lit. a) si lit. 

b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
- aprobarea Procedurii privind emiterea și eliberarea avizelor necesare introducerii în 

intravilan a terenurilor agricole; 
În temeiul art.129 alin.(6) lit.c), art. 139 alin. (3),lit.e) şi 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  inițierea de reactualizare a Planului Urbanistic General al comunei 
Frumosu județul Suceava și a Regulamentului Local de Urbanism. 

Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul comunei Frumosu prin 
intermediul aparatului de specialitate va publica anunțul cu privire la intenția reactualizării 
Planului Urbanistic General al comunei Frumosu județul Suceava și a Regulamentului Local de 
Urbanism. 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate. 
 

                  Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 
                                  Negură Vasile Mihai                                             Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                          Rusu Aurel 
 
Frumosu la 13.04.2022 
Nr.39 

 
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 


