
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

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  
 
 

                Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
                Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 10038/28.11.2022 prezentat  de primarul comunei Frumosu, 
judeţul Suceava ;             

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 10039/28.11.2022 din cadrul Primăriei 
comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
 - extrasul de CF nr.36800 Frumosu; 
 -anexa nr.44 -Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Frumosu, poziția 
nr.78, aprobat prin H.G. nr.1357/2001; 

În conformitate cu prevederile: 
 - art.112 alin.6  din Legea educației naționale nr.1/2011, modificată și republicată;  
 -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; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit.c). art.139 alin.3 lit.g), art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.Se aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilului aflat în domeniul public al 
Comunei Frumosu, județul Suceava, denumit ,,Școala cu clasele I-IV nr.2 Frumosu” din comuna 
Frumosu sat Frumosu județul  Suceava, în suprafață de 163 m.p. din anul 1958, identificat conform 
parcelei cu nr. cadastral 36800-C1, respectiv anexa șură cu nr.cadastral 36800-C2, precum și terenul 
în suprafață de 1390 m.p., pe perioadă nedeterminată, în vederea  demolării construcțiilor existente și 
edificării unor  clădiri care să deservească interesului comunității, motivat de vechimea imobilelor, de  
starea avansată de degradare, de neîndeplinirea condițiilor tehnice  de utilizare, precum și a 
numărului scăzut de elevi din localitate care nu mai justifică în viitor utilitatea acestei construcții. 

Art.2.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică la: Instituția 
Prefectului–Județul Suceava, Primarului localității, compartimentului urbanism, Școlii Gimnaziale Ion 
Șuhane Frumosu, Inspectoratului Școlar Județean Suceava și Ministerului Educației. 
         
                   Președintele de ședință,                                         Contrasemnează: 
                                    Niga Alexandru Gabriel                                    Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                                  Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
Frumosu la 28.11.2022 
Nr.141 

 
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 


