
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru respingerea Proiectului de hotărâre   nr.9773 din 18.11.2022 privind atestarea 
apartenenței   unor  imobile la domeniul privat  al comunei Frumosu judetul Suceava 

 
     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Frumosu în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr.9774 din 18.11.2022,  
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr.9775 din 18.11.2022; 
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Frumosu; 
d)  prevederile art.354 coroborat cu art.357 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
e)  prevederile Legii nr.82/1991, Legea contabilitatii, republicata, actualizata 
f)  procesul-verbal de inventariere nr.9861/21.11.2022 al Comisiei de inventariere a 

patrimoniului comunei Frumosu, constituita in baza Dispozitiei primarului comunei Frumosu 
nr.130/07.10.2019; 

g)  prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.c) coroborat cu prevederile art.240 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
                    Luând in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 În temeiul art.133, alin.(2) alin.2, lita), art. 139, alin.(2) si alin.(3), lit.g) și ale art.196, 
alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic.Se respinge Proiectul de hotărâre   nr.9773 din 18.11.2022 privind atestarea 
apartenenței   unor  imobile la domeniul privat  al comunei Frumosu judetul Suceava, ca urmare a 
neîntrunirii cvorumului de două treimi (9) din numărul consilierilor locali în funcție(13), prevăzut 
de art.139 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 
 
                              Președintele de ședință,                                         Contrasemnează: 
                                Niga Alexandru Gabriel                                    Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
 
Frumosu la 28.11.2022 
Nr.138 

 
 
 
 
 
 

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


