
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 totală a Hotărârii Consiliului Local 
Frumosu nr.62 din 22.05.2022 privind preluarea  activității de administrare și 
întreținere a celor două cimitire comunale din satul Frumosu comuna Frumosu 

județul Suceava, respectiv respingerea solicitării de radiere parțială a Anexei nr.44-
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  

al comunei Frumosu județul Suceava 
 
 

                     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.6958 din 22.08.2022 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava ;              
Raportul compartimentului de specialitate nr.6959 din 22.08.2022 din cadrul 

Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 
Plângerea prealabilă  nr.2973 din 10.08.2022 a Parohiei Frumosu și a 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților înregistrată la Primăria Comunei Frumosu sub 
nr.6769/11.08.2022; 

În conformitate cu prevederile: 
- H.C.L. nr.62 din 22.05.2022 privind preluarea  activității de administrare și 

întreținere a celor două cimitire comunale din satul Frumosu comuna Frumosu județul 
Suceava ; 

- Anexa nr.44-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Frumosu județul Suceava; 

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 formulată de Parohia Frumosu și de Arhiepiscopia 

Sucevei și Rădăuților, prin plângerea prealabilă nr.2973 din 10.08.2022, înregistrată  sub 
nr.6769/11.08.2022 de : 

- revocare totală a Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.62 din 22.05.2022 privind 
preluarea  activității de administrare și întreținere a celor două cimitire comunale din satul 
Frumosu, comuna Frumosu, județul Suceava;  

- radiere parțială a Anexei nr.44-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Frumosu județul Suceava,poziția  nr.60 și nr.61; 

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 de specialitate, Parohiei Frumosu, 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului 
Suceava, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
 
 
 
 
 

                        Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 
                           Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                         Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frumosu la 29.08.2022 
Nr.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 11   
Voturi:-Pentru : 8 
Împotriva : 0    
Abțineri : 3 

                              
 
 
 


