
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_______________________________________________________________________________________________ 
   

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea H.C.L. nr.44 din 13.04.2022 privind completarea 

Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei Frumosu 

 
                        Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.5945 din 25.07.2022 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava               
Raportul compartimentului de specialitate nr.5946 din 25.07.2022 din cadrul   Primăriei 

comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 
H.C.L. nr.44 din 13.04.2022 privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând 

domeniului privat al comunei Frumosu;  
Adresa Instituției Prefectului –Județul Suceava cu nr.9283/10/2 din 14.07.2022; 
Procesul verbal nr.6408 din 26.07.2022 al comisiei de inventariere a bunurilor aparținând 

domeniului privat al comunei Frumosu; 
Extrasele de carte funciară nr.30247 Frumosu din 25.07.2022, nr.38282 Frumosu din 

17.06.2022 și  nr.38283 Frumosu din 17.06.2022; 
În temeiul prevederilor art. 354, nr.355 și art. 357 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii contabilității nr. 
82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor Tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al 
orașelor, al municipiilor și al județelor aprobate prin H.G.R. nr. 392/2020, respectiv dispozițiile 
art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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.44 din 13.04.2022 privind completarea 
Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei Frumosu, astfel: 

-la poziția nr.50 din anexa parte integrantă a hotărârii, pentru suprafața de 717 m.p. teren 
fâneață, se  va modifica și completa coloana nr.7 (situația juridică) cu extrasul de carte funciară 
nr.30247 Frumosu din data de 25.07.2022;  

-după poziția nr.52 din anexă se indroduc 2 noi poziții, respectiv nr.53-54, conform anexei 
la prezenta hotărâre. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei prin 
compartimentul de specialitate. 

        
                    Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                      Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 29.08.2022 
Nr.88 

 
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 :11-  Împotriva : 0    Abțineri : 0               


