
                                                              R O M Â N I A 

                                                         JUDEŢUL SUCEAVA 

                                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

________________________________________________________________________ 

 

                                          H O T Ă R Â R E   

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat  
al Comunei Frumosu 

 
          Consiliul local al comunei Frumosu,judeţul  Suceava; 

             Având în vedere: 
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.2298 din 

08.03.2022;  

• Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Frumosu;  

• Prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 • Prevederile Ordinului Președintelui A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările și 

completările ulterioare;  

• Prevederile art.292, art.354-361 - Titlul II Exercitarea dreptului de proprietate 

privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

 • Prevederile H.G. nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, 

al orașelor, al municipiilor și al județelor;  

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.g), 

art.196 alin.(1) lit.a), art.240, și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

                                      H O T A R Ă Ş T E: 

                        
Art.1  Se aprobă trecerea din domeniul public al Comunei Frumosu în domeniul 

privat al U.A.T. Frumosu a terenului identificat conform anexei, ce se constituie parte 

integrantă din prezentul act administrativ, ca urmare a  încetării uzului și interesului 
public. 
     Art.2 Secretarul General al Comunei Frumosu va comunica prezenta hotărâre 

compartimentului de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Comunei 

Frumosu, Instituției Prefectului – Județul Suceava pentru controlul și verificarea legalității, 

și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor comuneii. 

    

 

                  Președintele de ședință,                                                Contrasemnează: 
                                  Negură Vasile Mihai                                         Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                  Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
Frumosu la 13.04.2022 
Nr.46 
 
 

 
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 



 

 

 

 

 

Anexa  la H.C.L. nr.46 din 13.04.2022 

 

 

BUNURI CARE TREC DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIULUI PRIVAT AL 

UNITĂȚII ADMINISTRATIV – TERITORIALE FRUMOSU 

 

 

 

Secțiunea I   Bunuri imobile 

 

Nr.

crt 

Codul de 

clasificație 

Denumire

a bunului 

Elemente de 

identificare 

Anul 

dobândirii 

și/sau al 

dării în 

folosință 

Valoarea 

de 

inventar 

(mii lei) 

Situația 

juridică 

actuală 

1 - Imobil  

teren 

 situat în   

intravilanul comunei 

Frumosu județul 

Suceava în suprafață 

de 421 m.p.categoria 

de folosință pășune, 

învecinat cu la N: 

Comuna Frumosu 

(drum vicinal),S:-

proprietate privată, 

V:pârâul Dragoșa, 

E:-Comuna  

Frumosu (drum 

vicinal) având nr. 

cadastral 38196 

 

 

2021 

 

 

4 

Domeniul 

public  

HCL nr 

95 din  

26.11.202

1. 

 

 

 

 

2 - Imobil  

teren 

 situat în   

intravilanul comunei 

Frumosu județul 

Suceava în suprafață 

de 562 m.p.categoria 

de folosință pășune, 

învecinat cu la 

N:pârâul Dragoșa, 

S:Comuna 

Frumosu(drum 

vicinal), V:Pârâul 

Dragoșa, E:Comuna 

Frumosu (drum 

vicinal) având nr. 

cadastral 38199 

 

 

2021 

 

 

6 

Domeniul 

public  

HCL nr 

95 din 

26.11.202

1. 

 

 

 

 

 

 

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


