
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind respingerea solicitării de revocare a Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.51 din 
13.04.2022 privind desfiinţarea, pe cale administrativă, a  lucrărilor de construcție realizate 

ilegal pe terenul  ce aparţine domeniului privat  
al comunei Frumosu, județul Suceava 

 
                     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 5345 din 10.06.2022 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava               
Raportul compartimentului de specialitate nr.5346 din 10.06.2022 din cadrul Primăriei 

comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 
Plângerea prealabilă  nr.67 din 13.05.2022 a numitului Pazariu Liviu depusă prin Cabinet 

avocat Mîndră Cornelia înregistrată  sub nr.4684/13.05.2022; 
În conformitate cu prevederile: 
-H.C.L. nr. 51 din 13.04.2022 privind desfiinţarea, pe cale administrativă, a  lucrărilor de 

construcție realizate ilegal pe terenul  ce aparţine domeniului privat al comunei Frumosu, județul 
Suceava 

- procesul-verbal de contravenție nr.2 din  27 din  aprilie 2020; 
- extrasul de CF nr.36930 Frumosu, parcela cadastrală nr.36930 Frumosu; 
- sentința civilă nr. 949/19.11.2020 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc și Decizia nr. 

470/26.05.2021 a Tribunalului Suceava; 
- art. 33 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri 

pentru realizarea locuințelor, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, 

Văzând prevederile art. 1 alin. (6) teza I, art. 2 alin. (1) lit. j) şi ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 
554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(14), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.Se respinge solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.51 din 

13.04.2022 privind desfiinţarea, pe cale administrativă, a  lucrărilor de construcție realizate ilegal pe 
terenul  ce aparţine domeniului privat al comunei Frumosu, județul Suceava, formulată de numitul 
Pazariu Liviu prin plângerea prealabilă înregistrată  sub nr.4684/13.05.2022. 

Art.2.Primarul comunei Frumosu  prin compartimentul de specialitate  va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Frumosu, compartimentului urbanism, d-lui Pazariu Liviu și se comunică Instituţiei 
Prefectului Judeţului Suceava, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
                        Președintele de ședință,                                                 Contrasemnează: 
                               Niga Gheorghe                                                           Secretar general  
                                                                                                                            Rusu Aurel 
 
Frumosu la 24.07.2022 
Nr.77 

 
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 : 8 -Împotriva : 0   -Abțineri : 1 


