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ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 28.11.2022  în cadrul ședinței extraordinare  
a  Consiliului local Frumosu  

 
Lucrările ședinței extraordinare au fost deschise de dl viceprimar  Niga Alexandru 

Gabriel desemnat președinte  de ședință pentru lunile noiembrie-decembrie 2022 și 
ianuarie 2023   prin H.C.L. nr.108 din 30.10.2022. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel asigură Consiliul local că va respecta 
prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local precum și 
prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la buna desfășurare a 
lucrărilor ședinței de astăzi.  

Se aduce la cunoștiința membrilor consiliului local: 
- obligația de a comunica dacă există un potențial conflict de 

interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi. 
-   faptul că hotărârile cu caracter individual sunt luate întotdeauna prin vot secret, 

conform prevederilor art.139 alin.(6),teza a II-a din Codul administrativ aprobat prin OUG 
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  

-   procedura de comunicare a proceselor-verbale ale ședințelor comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliilor locale, respectiv obligativitatea respectării prevederilor 
legale în acest sens. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel informează pe cei prezenți, că în această zi  
Consiliul local a fost convocat în ședință extraordinară de primarul comunei Frumosu prin 
Dispoziția cu nr. 276 din 24.11.2022 . 

De asemenea informează autoritatea deliberativă că la intrarea în sală s-a facut 
apelul nominal și s-a constatat că la lucrările ședintei de astăzi participă un număr de 8 
consilieri în funcție din cei 13 convocați, lipsind  nemotivat  d-nii consilieri locali Negură 
Vasile Mihai, Negură Ilie, Negură Dumitru a V., Tiron Corneliu și Vaman Grigore Mihai. 

 
Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel invită pe domnul primar Buga Constantin  

să prezinte proiectul ordinei de zi.  
-1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local 

Frumosu din 15.11.2022.  
-2.Proiect privind  participarea  Comunei Frumosu  la implementarea proiectului  

din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”  
finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură -inițiator Primar Buga Constantin 

-3.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local-inițiator Primar Buga 
Constantin 

-4.Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței   unor  imobile la domeniul 
privat  al comunei Frumosu judetul Suceava-inițiator Primar Buga Constantin 

-5. Proiect de hotărâre privind completarea Planului anual de achiziții publice pe 
anul 2022-inițiator Primar Buga Constantin 

-6.Diverse: adresa Instituției Prefectului –Județul Suceava nr.18981/10/7 din 
04.11.2022 
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SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI: 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii arborilor din incinta celor două 

cimitire ale  satului Frumosu, comuna Frumosu județul Suceava -inițiator Primar Buga 
Constantin 

-8.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației  
imobilului denumit  Școala cu clasele I-IV nr.2 Frumosu din comuna Frumosu sat Frumosu 
județul  Suceava  pe perioadă nedeterminată-inițiator Primar Buga Constantin 

 
Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel supune la vot ordinea  de zi  prezentată și 

suplimentată, fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
Intrând în ordinea de zi dl  președinte Niga Alexandru Gabriel, dă cuvântul d-lui 

secretar general Rusu Aurel pentru a prezenta proiectele de hotărare, respectiv referatele 
de aprobare,  astfel:  

 
1.Referitor la Proiectul de hotărâre privind participarea  Comunei Frumosu  la 

implementarea proiectului  din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice la nivel național”  finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură-
se  precizează  următoarele: 

Având în vedere adresa nr. 31475 din 25.11.2022 transmisă de Consiliului Județean 
Suceava, prin care intenționează să depună un proiect în cadrul  apelului Componentei 11 – 
Turism și cultură, prin care să realizeze un traseu turistic de circa 150-180 km, ce se 
suprapune preponderent pe traseul cicloturistic Via Transilvanica și traversează 20 de 
UAT-uri din județul Suceava, traseu care trece si prin cadrul UAT Frumosu, este absolut 
necesar integrarea în acest proiect și a Comunei Frumosu. 
  „Via Transilvanica constituie un traseu de aproximativ 1.400 de kilometri. Acest 
traseu destinat deplasărilor cu bicicleta dezvăluie 2.000 de ani de istorie a Transilvaniei, 
pornind de la Putna până la Drobeta Turnu-Severin. Este un proiect al organizației 
Tășuleasa Social, ONG cu sediul în Pasul Tihuța, în județul Bistrița-Năsăud, care desfășoară 
acțiuni cu caracter educațional, social, de mediu, cultural etc.  

Via Transilvanica este un drum ce este dedicat acelor persoane care, indiferent de 
vârstă, experiență sau locul de proveniență, sunt pregătite ca, pe perioada călătoriei lor, să 
reducă activitatea de peste zi la mers și numărul obiectelor personale pe care le transportă 
în rucsac la un minim necesar. Motivul principal al acestui drum este acest aspect, al 
descoperirii de noi personaje, povești și bineînțeles locuri, care pot îmbogăți și vindeca 
sufletul și mintea călătorului”  

Scopul și realizarea activităților propuse în proiect trebuie să contribuie la atingerea 
Obiectivului general al Componentei 11 – Turism și cultură, și anume creșterea coeziunii 
sociale, economice și teritoriale și creare de noi locuri de muncă în special în mediu rural, 
creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea competitivității arealului în care sunt 
localizate. 

Având în vedere faptul că investiția sprijină cu un coeficient de 100% obiectivul 
privind atenuarea schimbărilor climatice, se consideră îndeplinit principiul DNSH pentru 
acest obiectiv de mediu, investiția sprijinind trecerea la o economie neutră din punct de 
vedere climatic. 
 În vederea realizării investiției este necesar adoptarea unei hotărâri privind 
participarea Comunei Frumosu la implementarea proiectului din Investiția 
I.4  ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat prin PNNR, 
Componenta 11 – Turism și cultură. 
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2Referitor la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local  se  
precizează  următoarele: 
            Prin OUG nr. 160 / 2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, au 
fost aprobate influenţele asupra sumelor  defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, după cum urmează: 

- pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizaţiilor lunare 132.000 lei; 

- pentru finanţarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din învăţământul de 
masă suma de 35.000 lei; 
             Cu adresa  nr. 30829/ 9883/22.11.2022 Consiliul Judeţean Suceava comunică   suma 
de 7.500 lei  aprobată pentru UAT Frumosu  prin Programul privind elaborarea şi/sau 
actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor  şi a Regulamentelor locale 
locale de urbanism. 
             Ca urmare a centralizării   cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru 
acordarea ajutorului de încălzire a locuinței şi ajutorului  pentru consumul de 
energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei,  pentru  
sezonul rece noiembrie 2022 — martie 2023 a  rezultat o sumă de 270.000 lei cu care va fi 
rectificat bugetul local la secţiunea de funcţionare. 
             Luând in considerare că influenţele prezentate sunt necesare, oportune şi legale iar 
echilibrul bugetar nu se schimbă, se propune spre  dezbatere şi aprobare  prezentul  proiect  
de  hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Frumosu. 

 
3.Referitor la Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței   unor  

imobile la domeniul privat  al comunei Frumosu judetul Suceava -se  precizează  
următoarele: 

În urma efectuării măsurătorilor topo-cadastrale s-a identificat un terenu situat în 
intravilanul comunei Frumosu, conform planurilor de amplasament și delimitare, care 
necesită reglementarea situației juridice în cartea funciară, astfel: 

 -parcela 1F în suprafață de 1.562 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 
provenită din o parte a parcelei funciare 30250 înscrisă în Cartea Funciară a comunei 
cadastrale Frumosu învecinat cu N:Comuna Frumosu și proprietate privată,S:proprietate 
privată,V:proprietate privată,E: Comuna Frumosu)drum vicinal.                         

Terenul mai sus menționat nefiind din categoria bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
public al comunei Frumosu, prevăzut în anexa nr.4 la OUG nr.57/2019-privind Codul 
administrativ, face parte din domeniul privat al comunei, conform art.354 la OUG 
nr.57/2019, se află în circuitul civil și se supun regulilor prevăzute de legea nr.287/2009. 

Pentru întocmirea documentației topo-cadastrale privind înscrierea în cartea 
funciară a dreptului de proprietate privată a comunei Frumosu, asupra terenurilor, se 
propune atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Frumosu a acestuia. 

 
4.Referitor la Proiectul de hotărâre privind completarea Planului anual de 

achiziții publice pe anul 2022 -se  precizează  următoarele: 
Legislația în vigoare respectiv H.G. nr. 395/2016, prevede că autoritatea contractantă are 

dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul strategiei anuale de achiziție publică. 
În acest sens se impun următoarele completări a Programului anual de achiziții 

publice pe anul 2022 a Comunei Frumosu județul Suceava cu următoarele poziții: 
- Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri 

inteligente la nivelul comunei Frumosu, judetul Suceava 
- Centru de colectare selectivă a deseurilor prin aport voluntar în comuna Frumosu, 

Judetul Suceava 
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-Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT comuna Frumosu, Jud Suceava 
prin instalarea de panouri fotovoltaice si pompe de căldură 

 
5.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea tăierii arborilor din 

incinta celor două cimitire ale  satului Frumosu, comuna Frumosu județul Suceava -se  
precizează  următoarele: 

Consiliul local Frumosu a aprobat prin H.C.L. nr.62 din 22.05.2022 preluarea 
activității de administrare și întreținere a celor două cimitire comunale din satul Frumosu, 
comuna Frumlsu județul Suceava, ambele imobile aparținând domeniului public al Comunei 
Frumosu. 

În aceste două cimitire de-a lungul împejmuirii există arbori din specia brad  care 
datorită mărimii pun în pericol monumentele funerare, iar  în eventualitatea unei furtuni 
aceștia reprezentând un real pericol. 

De la tulpina brazilor mai sus menționați pe o lățime de 4-6 metri există pe 
morminte depuneri groase de cetină care pătează monumentele funerare, au favorizat 
apariția ciupercilor sau au dus, din cauza creșterii rădăcinilor, la fisurarea bordurilor. 

S-au primit de-a lungul timpului sesizări atât verbal cât și în scris de la proprietarii 
care se învecinează cu aceste cimitire cât și de la familile celor care au morminte ale celor 
decedați, situate în apropierea acestor brazi , de soluționare a acestei probleme. 
 Având în vedere cele enumerate și ținând cont de faptul că primăria și Consiliul local 
sunt administratorii cimitirelor mai sus menționate, se consideră necesar aprobarea tăierii 
arborilor din incinta celor două cimitire și începerea demersurilor privind marcarea și 
tăierea acestora și înlocuirea cu arbuști care să nu reprezinte un pericol pentru 
monumentele funerare. 

 
6.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare 

a destinației  imobilului denumit  Școala cu clasele I-IV nr.2 Frumosu din comuna 
Frumosu sat Frumosu județul  Suceava  pe perioadă nedeterminată -se  precizează  
următoarele: 

Imobilul denumit ,,Școala cu clasele I-IV nr.2 Frumosu” din comuna Frumosu sat 
Frumosu județul  Suceava, situat pe parcela nr. cadastral 36800, face parte din domeniul 
public al comunei Frumosu. 

Având în vedere faptul că de mulți ani, acest imobil nu mai este folosit pentru 
procesul de învățământ datorită numărului scăzut de elevi; 

Ținând cont și de  vechimea clădirii, de  starea avansată de degradare, de 
neîndeplinirea condițiilor tehnice  de utilizare. 

Existând posibilitatea de accesare de fonduri nerambursabile în vederea edificării  
unor clădiri noi care să deservească interesului temeinic și justificat al comunității, 

Se propune schimbarea destinației Imobilului denumit ,,Școala cu clasele I-IV nr.2 
Frumosu” , conform prevederilor art.8 din Ordinul M.E.N.C.S. nr.5819/2016 privind 
aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei 
materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și 
condițiile necesare acordării acestuia. 

 
7.Se  citește de dl. secretar general Rusu Aurel  și adresa Instituției Prefectului –

Județul Suceava nr.18981/10/7 din 04.11.2022 pentru luarea la cunoștiință a 
consilierilor.Această adresă a fost comunicată în format electronic, tuturor consilierilor 
odată cu documentația  pentru ședință. 

 
Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel invită la discuții referitor la proiectul de pe 

ordinea de zi . 
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Dl primar Buga Constantin referitor la primul proiect de pe ordinea de zi spune că  
a fost necesară convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în primul rând pentru 
aprobarea acestui proiect cu traseele ciclistice ce se suprapun parțial cu Via Transilvanica, 
fiind termenul foarte scurt pentru depunerea în timp util  a proiectului ce este finanțat prin 
PNRR, conform solicitării Consiliului Județean Suceava. 

În afara ordinei de zi referitor la investiția de apă și canalizare ce se execută în 
localitate spune că se intenționează în viitor extinderea rețelei  prin PNRR și pentru satele  
Frumosu, Deia și Dragoșa. 

Referitor la proiectul de atestare a domeniului privat cu o parcelă de teren spune că 
s-a inițiat acest proiect deoarece o parte din terenul în cauză este pe statul român si trebuie 
reglementată situația. 

Referitor la proiectul cu schimbarea destinației școlii din satul Frumosu spune că 
previziunile demografice  nu prevăd o creștere a numărului de copii, iar această clădire nu 
mai este folosită pentru activitatea didactică de foarte mulți ani, fiind în stare avansată de 
degradare. 

Se intenționează, după efectuarea demersurilor legale, obținerea de fonduri 
nerambursabile pentru edificarea unei clădiri  ca locuință de serviciu pentru cazarea 
specialiștilor  din domeniul sănătății și învățământ în vederea atragerii acestora în 
localitate. 

 
Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel aduce la cunoștința consilierilor locali 

faptul că s-a aprobat la ședința precedentă acordarea de cadouri cu ocazia sărătorilor de 
iarnă și pentru cadrele didactice, dar cadrul legal pentru acest demers este interpretabil și 
există riscul ca la verificările Curții de Conturi să se impute contravaloarea acestor cadouri. 

De asemene spune că este necesar sancținarea cu Avertisment a consilierilor locali 
Tiron Corneliu și Negură Dumitru a V. care au absentat nemotivat de la ultimele două 
ședințe. Se supune la vot această propunere fiind aprobată în unanimitate. 

 
Dl primar Buga Constantin referitor  la proiectul cu tăierea arborilor din cimitire 

spune că a discutat și cu șeful de ocol și este necesar așadar  această hotărâre de consiliu. 
 
Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel spune că nu înțelege opoziția preotului 

paroh și că tăierea arborilor nu se face pentru profitul consiliului local sau al primăriei, ci  în 
favoarea bisericii/ cimitirelor.Întreabă cine este cel care își asumă consecințele cauzate de 
potențiala  prăbușire a unor arbori după vreo furtună și  că Consiliul local Frumosu ca 
administrator este obligat să efectueze aceste tăieri pentru a preântâmpina eventuale 
pagube. 

 
Nefiind alte discuții, dl.  președinte Niga Alexandru Gabriel propune sistarea 

discuțiilor și votarea proiectelor de pe ordinea de zi, acestea fiind votate astfel: 
-1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local 

Frumosu din 15.11.2022–aprobat în unanimitate cu 8 voturi pentru..  
-2.Proiect privind  participarea  Comunei Frumosu  la implementarea proiectului  

din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”  
finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură –aprobat în unanimitate cu 8 voturi 
pentru. 

-3.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local–aprobat în unanimitate cu 
8 voturi pentru. 
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-4.Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței   unor  imobile la domeniul 
privat  al comunei Frumosu judetul Suceava-aprobat în unanimitate cu 8 voturi pentru, însă 
deoarece la această ședință participă doar 8 consilieri locali,  nu se întrunește cvorumul de 
minim de 9 voturi, acest proiect este respins. 

-5. Proiect de hotărâre privind completarea Planului anual de achiziții publice pe 
anul 2022–aprobat în unanimitate cu 8 voturi pentru. 

-6.Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii arborilor din incinta celor două 
cimitire ale  satului Frumosu, comuna Frumosu județul Suceava –aprobat în unanimitate cu 
8 voturi pentru. 

-7.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației  
imobilului denumit  Școala cu clasele I-IV nr.2 Frumosu din comuna Frumosu sat Frumosu 
județul  Suceava  pe perioadă nedeterminată–aprobat în unanimitate cu 8 voturi pentru. 

   
Nemaifiind alte subiecte de discutat referitor la ordinea de zi, președintele de 

ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare  a Consiliului local Frumosu din data 
de 28.11.2022. 

 În cadrul acestei ședințe s-au respectat prevederile legale referitoare la conflictul de 
interese și incompatibilități. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal azi data de mai sus spre cele 
legale.  

 
 

                            Președinte de ședință                                 Secretarul general al comunei 
                             Niga Alexandru Gabriel                                                    Rusu Aurel 


