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ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 06.12.2022  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. 284 din 05.12.2022 . 

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 11 
consilieri în funcție din cei 13 convocați, lipsind  nemotivat  d-nii consilieri locali Huțuleac 
Nicolae  și Vaman Grigore Mihai. 

 
Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel  prezintă proiectul ordinei de zi în lipsa 

motivată a d-lui primar Buga Constantin.  
-1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local 

Frumosu din 28.11.2022.  

-2.Proiect privind  aprobarea proiectului ,,Eficientizarea consumului de energie 
electrică la UAT COMUNA FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA   prin instalarea de panouri 
solare fotovoltaice și pompe de căldură” –inițiator –viceprimar Niga Alexandru Gabriel 

SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI: 

-3.Proiect privind  atestarea apartenenței   unor  imobile la domeniul privat  al 
comunei Frumosu judetul Suceava-inițiator viceprimar Niga Alexandru Gabriel 

 
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:  
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1.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Eficientizarea 
consumului de energie electrică la UAT COMUNA FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA   prin 
instalarea de panouri solare fotovoltaice și pompe de căldură”-se  precizează  
următoarele: 

Având în vedere creșterea galopantă a prețului la energie electrică din ultimul an, 
multe instituții și agenți economici au fost puși în  dificultatea de a mai putea achita 
facturile din cauza costurilor enorm de mari pentru energia electrică consumată din 
rețeaua națională. 

 Prin implementarea acestui proiect se urmărește producerea energiei electrice prin 
surse regenerabile, necesar pentru funcționarea tuturor instituțiilor din cadrul UAT 
Comuna Frumosu, fără a depinde de energia electrică din sistemul național de distribuție și 
fără a ajunge în imposibilitatea achitării costurilor mari ale facturilor din cauza creșterii 
bruște a prețului din ultima perioadă. 

Obiectivul preconizat al acestui proiect este realizarea unei investiții durabile care 
va fi integrată în infrastructura existentă și corelată cu investițiile viitoare, în vederea 
conformării cu cerințele legislației în vigoare, pentru îmbunătățirea calității mediului prin 
reducerea poluanților, îmbunătățirea aspectului estetic și arhitectural al zonei. 

 În vederea implementării proiectului ,,Eficientizarea consumului de energie 
electrică la UAT COMUNA FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA   prin instalarea de panouri 
solare fotovoltaice și pompe de căldură, este necesar adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea acestuia. 

 
2Referitor la Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței   unor  imobile 

la domeniul privat   al comunei Frumosu județul Suceava se  precizează  următoarele: 
În urma efectuării măsurătorilor topo-cadastrale s-a identificat parcela 1F în 

suprafață de 1.562 m.p.(din acte :1560 m.p.) situată în intravilanul localității Frumosu 
identică cu imobilul 30250 înscris în CF 30250 a comunei cadastrale Frumosu învecinat cu 
N: DJ 176,  S:proprietate privată, V:Comuna Frumosu,  E: proprietate privată situat în 
intravilanul comunei Frumosu, conform planului de amplasament și delimitare anexat, care 
necesită reglementarea situației juridice în cartea funciară.                         

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

Bunul în cauză nu este grevat de sarcini, nu face obiectul unor cereri de reconstituire 
a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu 
caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989 și alte legi speciale și 
nu fac obiectul unor litigii. 

Având în vedere aspectele menționate mai sus,   proiectul de hotărâre privind  
atestarea apartenenței   unor  imobile-terenuri la domeniul privat  al comunei Frumosu 
judetul Suceava. 
 

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

Referitor la proiectul cu panouri fotovoltaice precizează că a mai fost aprobat de 
principiu în altă ședință, dar acum trebuie aprobat în varianta necesară pentru depunerea 
dosarului de finanțare. 
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Referitor la al doilea proiect  de pe ordinea  de zi precizează că este vorba despre o 
parcelă de teren  care trebuie trecută în domeniul public, dar în primă fază este necesar 
aprobarea apartenenței la domeniul privat și ulterior, în altă ședință, va fi trecută în 
domeniul public. 

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 28.11.2022–aprobat în unanimitate cu 11 voturi pentru 

-2.Proiect privind  aprobarea proiectului ,,Eficientizarea consumului de energie 
electrică la UAT COMUNA FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA   prin instalarea de panouri 
solare fotovoltaice și pompe de căldură” –aprobat în unanimitate cu 11 voturi pentru 

-3.Proiect privind  atestarea apartenenței   unor  imobile la domeniul privat  al 
comunei Frumosu judetul Suceava-–aprobat în unanimitate cu 11 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 06.12.2022. 

 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 


