
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_______________________________________________________________________________________________ 
   

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea  unor hotărâri  

 
            Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.3949 din 19.04.2022 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava               
Raportul compartimentului de specialitate nr.3950 din 19.04.2022 din cadrul Primăriei 

comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 
H.C.L. nr.30 din 23.02.2022 privind  închirierea prin atribuire directă sau prin licitație 

publică cu strigare a suprafeței de 75,59 ha pajiști proprietatea privată a comunei Frumosu, 
județul Suceava; 

H.C.L. nr. 50 din 13.04.2022 privind închirierea unei suprafețe de teren cu destinația de pajiște 

permanentă  aparținând domeniului privat al comunei Frumosu;  
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1), art.139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.Se aprobă modificarea și completarea  H.C.L. nr.30 din 23.02.2022 privind  închirierea 

prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 75,59 ha pajiști 
proprietatea privată a comunei Frumosu, județul Suceava, respectiv a H.C.L. nr. 50 din 13.04.2022 
privind închirierea unei suprafețe de teren cu destinația de pajiște permanentă  aparținând domeniului 

privat al comunei Frumosu, astfel: 
-Anexa nr.6 (Contract  de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în  domeniul privat 

al comunei Frumosu)  la pct. IV.(Prețul închirierii)   va avea următorul conținut: 
1. Pretul închirierii este de ____ lei/ha/an, fără a depăşi valoarea masei verzi pe hectar 

calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean  
2. Suma anuală prevăzută la pct. 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul comunei 

Frumosu, deschis la Trezoreria Câmpulung Moldovenesc, sau în numerar la casieria unităţii 
administrativ teritoriale. 

3. Plata chiriei se face în două tranșe:  
- 50% până la data de 30 iunie și 50% până la data de 30 septembrie pentru primul an. 
- 50% până la data de 30 martie și 50% până la data de 30 septembrie pentru următorii ani. 

4.Garanția depusă pentru participarea la licitație constituie avans din chiria datorată pentru 
primul an. 

5. Intârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, 
cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derularii contractului.  

6. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic, conduce la rezilierea contractului. 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei prin 

compartimentul de specialitate. 

 
                Președintele de ședință,                                                     Contrasemnează: 

                                          Niga Gheorghe                                                          Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                              Rusu Aurel 

 
Frumosu la 22.05.2022 
Nr.57 

 
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 


