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ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 15.11.2022  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. 265 din 28.10.2022 . 

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 Negură 
Dumitru a V. și Tiron Corneliu. 

De la ședință lipsește motivat, fiind în concediu de odihnă, dl secretar general Rusu 
Aurel, atribuțiile de serviciu ale acestuia fiind preluate temporar, conform Dispoziției 
nr.219 din 03.08.2022, de d-na inspector Mihalache Mărioara-Alina. 

 
Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel prezintă proiectul ordinei de zi.  
-1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local 

Frumosu din 04.11.2022.  
-2.Proiect de hotărâre privind  trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Frumosu județul Suceava-inițiator Primar Buga Constantin 
-3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea și  implementarea proiectului ”CENTRU DE 

COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA FRUMOSU 
JUDEȚUL SUCEAVA” -inițiator Primar Buga Constantin 

-4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local-inițiator Primar Buga 
Constantin 

-5. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la  Școala 
Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu-inițiator Primar Buga Constantin 

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

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

inspector Mihalache Mărioara-Alina pentru a prezenta proiectele de hotărare, respectiv 
referatele de aprobare,  astfel:  

 
1.Referitor la Proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul 

privat în domeniul public al comunei Frumosu județul Suceava -se  precizează  următoarele: 
Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 

Comunei Frumosu, a fost elaborat în baza prevederilor OUG nr.57/2019 privind codul 
administrativ. 

Conform prevederilor Codului administrativ  Consiliul local exercită atribuții  
privind gestionarea patrimoniului comunei. 

În exercitarea acestor atribuții, trecerea unui bun din domeniul privat al unității 
administrativ teritoriale în domeniul public al unității administrativ teritoriale se realizează 
prin hotărâre a consiliului local. 

În acest caz este vorba despre o parcelă de teren pășune în suprafață de 19.879 m.p. 
din  CF 38335 Frumosu,   care  a fost dezmembrată din parcela având nr. cadastral 36440 
din CF 36440 Frumosu, în suprafață de   177.024 m.p.situat în intravilanul și extravilanul 
comunei Frumosu, categoria de folosință pășune, teren înscris în inventarul domeniului 
privat  al comunei Frumosu, conform H.C.l. nr.109 din 30.10.2021 privind completarea 
Inventarului bunurilor imobile aparținând  domeniul privat al comunei Frumosu și H.C.L. 
nr.78 din 14.10.2021,Anexa - poziția nr.7. 
 Pentru depunerea proiectului  ”CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR 
PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA FRUMOSU JUDEȚUL SUCEAVA” în vederea finanțării 
acestuia, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.A, subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport 
voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 
management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 
orașe/comune’’, componenta 3. Managementul deșeurilor,  este necesară o suprafață de 
19.897 m.p. teren aflată  în domeniul public. 

 
2Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea și  implementarea 

proiectului ”CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR 
ÎN COMUNA FRUMOSU JUDEȚUL SUCEAVA”,  se  precizează  următoarele: 

Prin acest proiect se urmărește amenajarea unei zone pentru realizarea unei 
platforme carosabile, unde vor fi amplasate containere de tip alb-roll, unde vor fi depozitate 
temporar prin aport voluntar deșeuri de diferite tipuri. 

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 ”Înființare unui centru de colectare prin 
aport voluntar, în Comuna Frumosu, Judetul Suceava”, este necesar adoptarea unei 
hotărâri privind aprobarea acestuia. 

 
3.Referitor la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local -se  

precizează  următoarele: 
Având în vedere prevederile  art.1 din  HCL nr. 106  / 30.10.2022 prin care s-au 

aprobat un numar de 4 burse de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar 
de stat de la Scoala Gimnaziala Ion Suhane Frumosu, aferente anului scolar 2022-2023,  
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pentru  trimestrul IV 2022, este necesar  a  se aloca de la bugetul local  suma de 1.600 lei, in 
completarea sumei alocata initial pentru 2 burse, aprobate prin H.C.L.  40  din 13.04.2022. 
           De asemenea,  pentru  decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice, Scoala 
Gimnaziala Ion Suhane a solicitat majorarea sumei de 25.000 lei alocata initial, cu  inca 
5.000 lei. 

Conform prevederilor art.6 alineatul (9) din Legea bugetului de stat nr.317/ 2022, a 
fost comunicata suma incasata suplimentar in luna noiembrie a.c.  din cota de 63% din  
impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, in vederea cuprinderii acesteia in 
bugetul local, prin rectificare bugetara de 11.020 lei. 
            Diferenta pana la suma primita, va fi cheltuita pentru  plata salariilor asistentilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav. 
            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. 

 
4.Referitor la Proiectul de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor 

didactice de la  Școala Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu -se  precizează  următoarele: 
Având în vedere prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, ale Ordinului 

ministrului educaţiei nr. 3753/2011, respectiv solicitarea Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” 
Frumosu cu nr.2175/04.11.2022 adresată Consiliului local al comunei Frumosu, prin care 
se solicită aprobarea alocării de fonduri necesare decontării navetei cadrelor didactice 
pentru pentru luna  octombrie 2022, se impune a se deconta naveta cadrelor didactice de la  
Școala Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu   cu suma de 3200 lei, conform borderourilor 
depuse în acest sens. 

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

ordinea de zi . 
 
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 04.11.2022–aprobat în unanimitate cu 11 voturi pentru.  
-2.Proiect de hotărâre privind  trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Frumosu județul Suceava–aprobat în unanimitate cu 11 voturi pentru 
-3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea și  implementarea proiectului ”CENTRU DE 

COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA FRUMOSU 
JUDEȚUL SUCEAVA” –aprobat în unanimitate cu 11 voturi pentru 

-4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local-inițiator Primar Buga 
Constantin–aprobat în unanimitate cu 11 voturi pentru 

-5. Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la  Școala 
Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu–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 15.11.2022. 

 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 


