
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  atestarea apartenenței   unor  imobile la domeniul privat  al  

comunei Frumosu județul Suceava 
 

     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Frumosu în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr.4442 din 06.04.2022,  
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr.4443 din 06.04.2022; 
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Frumosu; 
d)  prevederile art.354 coroborat cu art.357 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
e)  prevederile Legii nr.82/1991, Legea contabilitatii, republicata, actualizata 
f)  procesul-verbal de inventariere nr.4444/06.04.2022 al Comisiei de inventariere a 

patrimoniului comunei Frumosu, constituită în baza Dispoziției primarului comunei Frumosu 
nr.130/07.10.2019; 

g)  prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.c) coroborat cu prevederile art.240 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
                    Luând in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.g) și ale art.196, alin.1, lit.a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.Se atestă apartenența la domeniul privat al Comunei Frumosu județul Suceava, a 
bunurilor imobile-terenuri prevazute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Frumosu se va 
actualiza în mod corespunzător, conform legislației în vigoare.   

Art.3.Atestarea apartenenței la domeniul privat se face în vederea dispunerii înscrierii în 
evidențele OCPI-Suceava, a situației privind regimul proprietății terenurilor menționate în anexă. 

Art.4.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: 
                                        Niga Gheorghe                                                           Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                Rusu Aurel 
 
 
 
Frumosu la 22.05.2022 
Nr.55 

 
 

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 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 
COMUNA FRUMOSU 

PRIMARIA COMUNEI FRUMOSU 
___________________________________________________________________________________________________ 

Anexa la H.C.L. nr.55 din    22.05.2022 
 

Nr.

crt 

Categoria 

de 

folosință 

a 

terenului 

Elemente de identificare Act doveditor în 

baza căreia se 

înscrie în 

inventarul 

bunurilor care 

alcătuiesc 

domeniul privat 

 

 

1 

 

 

F 

          -parcela 1F în suprafață de 748 m.p. situată în intravilanul 

localității Frumosu înscrisă în CF 30245 a comunei cadastrale 

Frumosu,  învecinat cu N: proprietate privată,S: proprietate 

privată,V: proprietate privată,E: Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

302453 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

C-lung  Mold 

 

 

 

 

2 

 

 

F 

          -parcela 1F în suprafață de 733 m.p. situată în 

extravilanul localității Frumosu înscrisă în CF 30243 a comunei 

cadastrale Frumosu,  învecinat cu N: proprietate privată,S: 

proprietate privată,V: proprietate privată,E: Comuna Frumosu 

 

-Extras de CF nr.       

302435 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

C-lung  Mold 

 

 

 

 

 

3 

 

 

F 

        -parcela 1F în suprafață de 700 m.p. situată în intravilanul 

localității Frumosu înscrisă în CF 30241 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată,S: proprietate 

privată,V: proprietate privată,E: Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.  

30241    Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

C-lung  Mold 

 

 

 

 

4 

 

 

F 

        -parcela 1F în suprafață de 788 m.p. situată în intravilanul 

localității Frumosu înscrisă în CF 30238 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată,S: proprietate 

privată,V: proprietate privată,E: Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

32338 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

C-lung  Mold 

 

 

 
                        

 

 

 

  

               Președintele de ședință,                                                     Contrasemnează: 
                                        Niga Gheorghe                                                           Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                Rusu Aurel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


