
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  apartenența unor imobile  la domeniul public 
 al comunei Frumosu,județul Suceava 

 
 
 

                        Consiliul local al comunei Frumosu,judeţul Suceava; 

                     Având în vedere: 

                     Referatul de aprobare nr.2332 din 08.03.2022 prezentat de domnul Buga Constantin 

– Primar al comunei Frumosu; 

                     Raportul compartimentului de specialitate nr.2333 din 08.03.2022 din cadrul 

Primăriei comunei Frumosu,judeţul Suceava; 

                     Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 

                     Raportul comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Frumosu nr.2184 din 03.03.2022; 

            Luând în considerare prevederile art. 6 alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, 

                    Văzând prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare ale, art. 41, alin. (5¹), din Legea 7/1996;    

         În temeiul dispoziţiilor art.129, art.139, art.289 alin.(9) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 
 
 
                                                                          H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.-Se aprobă apartenența unor imobile la domeniul public al comunei Frumosu,județul 

Suceava, conform anexei ce face parte intregrantă din prezenta hotărâre, urmând a se demara 

procedura prevăzută de art.289 alin.(9) și următoarele din O.U.G. nr.57/2019-Codul administrativ. 

Art.2.-Primarul comunei și compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri . 

 
 

                  Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 
                                  Negură Vasile Mihai                                             Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                          Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 13.04.2022 
Nr.43 

 
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 
 



Anexă la H.C.L. nr. 43  din 13.04.2022 
 

LISTA BUNURILOR                                                             

ce urmează a fi înscrise în Inventarul cu bunurile aparţinând domeniului public  

al comunei Frumosu, judeţul Suceava 
 

 
Nr. 
crt 

Denumirea 

bunului 
 

Elemente de identificare 
Situația juridică 
a  bunurilor care 

alcătuiesc 
domeniul public 

 
 
1. 
 
 
 

 

 

 

DR 

   -parcela 1DR  în suprafață de 160 m.p. situată 

în intravilanul localității Frumosu și provenită din o 
parte a parcelei funciare 1/12 înscrisă în CF 1006 
a comunei cadastrale Frumosu, învecinat cu 
N:proprietate privată, S:Comuna Frumosu(drum 
comunal), V:Statul Român,E: proprietate privată 

 

-Extras de CF nr.       

32252  

Frumosu eliberat 

de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 
 
 
 
 
 
 
2 

P    -parcela 1P  în suprafață de 268 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu și provenită din o parte 
a parcelei funciare 463/1 înscrisă în CF 918 a 
comunei cadastrale Frumosu, învecinat cu 
N:Comuna Frumosu, S:Comuna Frumosu, 
V:Comuna Frumosu,E:Comuna Frumosu(drum 
comunal) 

 

 

 

 

 

-Extras de CF nr.       

32230 

Frumosu eliberat 

de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P    -parcela 2P  în suprafață de 206 m.p. situată în 

extravilanul localității Frumosu și provenită din o 
parte a parcelei funciare 463/1 înscrisă în CF 918 
a comunei cadastrale Frumosu, învecinat cu 
N:Comuna Frumosu, S:Comuna Frumosu, 
V:Comuna Frumosu,E:Comuna Frumosu(drum 
comunal) 

P    -parcela 3P  în suprafață de 58 m.p. situată în 

extravilanul localității Frumosu și provenită din o 
parte a parcelei funciare 463/1 înscrisă în CF 918 
a comunei cadastrale Frumosu, învecinat cu 
N:Comuna Frumosu, S:Comuna Frumosu, 
V:Comuna Frumosu,E:Comuna Frumosu 

 
 
 
3 

 

 

 

DR 

   -parcela 1DR  în suprafață de 847 m.p. situată 

în intravilanul localității Frumosu și provenită din o 
parte a parcelei funciare 260 și din o parte a 
parcelei funciare 261, ambele înscrise în CF 918 a 
comunei cadastrale Frumosu, învecinat cu 
N:Comuna Frumosu, S:proprietate privată, V: 
proprietate privată,E:Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

32210 și  

 

CF nr.32208 

Frumosu eliberat 

de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 



   -parcela 2DR  în suprafață de 355 m.p. situată 

în intravilanul localității Frumosu și provenită din o 
parte a parcelei funciare 1950 înscrisă în CF Vol.II 
a comunei cadastrale Frumosu, învecinat cu 
N:proprietate privată, Comuna Frumosu, S: 
Comuna Frumosu, V: proprietate privată, E: 
proprietate privată 
 

-Extras de CF  

ind.II 

Frumosu eliberat 

de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 

 

 

 

 

 

 

DR 

   -parcela 1DR  în suprafață de 546 m.p. situată 

în intravilanul localității Frumosu și provenită din o 
parte a parcelei funciare 465/3 înscrisă în CF 
Vol.II a comunei cadastrale Frumosu, învecinat cu 
N:Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu, V: 
pârâul Frumosu,E: proprietate privată 
 

 

 

 

 

 

-Extras de CF  

ind.II 

Frumosu eliberat 

de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 
 
 

   -parcela 2DR  în suprafață de 860 m.p. situată 

în intravilanul localității Frumosu și provenită din o 
parte a parcelei funciare 460/1 înscrisă în CF 918 
a comunei cadastrale Frumosu, învecinat cu 
N:Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu, V: 
pârâul Frumosu,E: proprietate privată 

   -parcela 3DR  în suprafață de 1.883 m.p. 
situată în intravilanul localității Frumosu și provenită 
din o parte a parcelei funciare 465/3 înscrisă în 
CF Vol.II a comunei cadastrale Frumosu, învecinat 
cu N:Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu, V: 
pârâul Frumosu,E: proprietate privată 

5 DR    -parcela 1DR  în suprafață de 285 m.p. situată 

în intravilanul localității Frumosu și provenită din o 
parte a parcelei funciare 1246/2 înscrisă în CF 
36843 a comunei cadastrale Frumosu(provenită 
din conversia  d epe hârtie a CF 886 a comunei 
cadastrale Vatra Moldoviței), învecinat cu 
N:Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu(drum 
comunal), V: pârâul Dragoșa,Comuna Frumosu, E: 
Comuna Frumosu 

 

 

CF nr.36483 

Frumosu eliberat 

de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

6 P -parcela  2P în suprafață de 635 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu și provenită din o parte a 

parcelei funciare 1596/7 înscrisă în CF 1021 a comunei 

cadastrale Frumosu, învecinat cu N:Pârâul Dragoșa, 

S:Comuna Frumosu,proprietate privată, V:Comuna 

Frumosu,  E: Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

32806 Frumosu, 

eliberat de 

B.C.P.I. C-lung  

Mold 

P -parcela  3P în suprafață de 66 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu și provenită din o parte a 

parcelei funciare 2035 înscrisă în CF Vol.II a comunei 

cadastrale Frumosu, învecinat cu N:Pârâul Dragoșa, S: 

proprietate privată, V:Comuna Frumosu,  E: Comuna 

Frumosu 

 



P -parcela  4P în suprafață de 253 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu și provenită din o parte a 

parcelei funciare 1244 neînscrisă în Cartea funciară a 

comunei cadastrale Vatra Moldoviței, învecinat cu 

N:Pârâul Dragoșa, S: Comuna Frumosu V:Comuna 

Frumosu,  E: Comuna Frumosu 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
                  Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 
                                  Negură Vasile Mihai                                             Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                          Rusu Aurel 
 
 
 
 

 

 


