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ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 16.12.2022  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. 288 din 12.12.2022 . 

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 8 

consilieri în funcție, din cei 13 convocați, lipsind  nemotivat  d-nii consilieri locali Buga Ioan, 

Pelinar Petrică, Negură Ilie, Solcan Niga Elizabeta și Tiron Corneliu. 

 

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 06.12.2022.  

-2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV și 

rectificarea bugetului local-inițiator Primar Buga Constantin 

Suplimentar pe ordinea  de zi, se mai adaugă cu acordul  în unanimitate a 

Consiliului local: 

-3.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției "Construire clădire socială  cu 

unități locative în comuna Frumosu, județul Suceava"-inițiator Primar Buga Constantin 
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-4.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției "Modernizare și extindere 

construcție agricolă, în comuna Frumosu, județul Suceava"-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 aprobarea execuției bugetare pe 

trimestrul IV și rectificarea bugetului local -se  precizează  următoarele: 

              Potrivit prevederilor art.19 alin.2 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006  

cu modificările si completarile ulterioare, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea 

bugetelor locale  in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii  de rectificare a 

bugetului de stat,  precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite.    

              Urmare a prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat nr. 317/2022, au fost 

comunicate  de catre AJFP Suceava prin adresa nr.2175/07.12.2022 si nr. 2185/ 08.12.2022,  

sumele incasate suplimentar  in luna decembrie a.c.,  din cotele de  14%,  respectiv de 63% 

din impozitul pe venit estimate a fi incasate la bugetul de stat, ce vor fi cuprinse  in bugetul 

local prin rectificare bugetara locala. 

             Suma de 52.590 lei incasata suplimentar la bugetul de stat si suma de 50.010 

incasata suplimentar la bugetul local va fi utilizata pentru: 

- plata din bugetul local a SF  pentru infiintarea unui centru social – suma de 64.500 

lei,   

- plata serviciilor de consultanta pentru depunerea  cererilor  de finantare  pentru 

proiectele  ,,Cresterea eficientei energetice a scolii primare si scolii gimnaziale Ion Suhane 

Frumosu, ” (cap 650302 si 65.0401 710130) ,,Dezvoltarea sistemului  de management local 

prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Frumosu” 

(cap.510103-710130) si  ,,Dotarea cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei 

sanitare cauzate de SARS –COV -2”(cap 650302 710130) -  suma de 15.000 lei 

- pentru proiectul ,,Extindere alimentare cu apa – studiu topo”  suma de 19.100 lei 

- plata serviciilor de consultanta juridica –suma de  4.000 lei. 

            Veniturile totale prevăzute în bugetul local pentru trimestrul IV 2022 sunt în sumă de 

12.704.570 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 16.881.970 lei.   

Din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe 

anul 2021 în sumă de 4.527.390,97 lei a fost aprobată prin   H.C.L. nr.4 din 18.01.2022, 

utilizarea    sumei de 350.000 lei  pentru acoperirea temporară a golurilor de casa la 

secţiunea de dezvoltare, iar diferenţa de 4.177.391 lei pentru finanţarea cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare.    

Incasările la buget se situează în general la nivelul prevederilor bugetare, sub limita 

prevederilor sunt incasarile la   venituri din amenzi. 
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Veniturile şi cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale, nu s-

au înregistrat depăşiri la capitolele de cheltuieli şi nu au fost efectuate plăţi fără repartizări 

în capitole bugetare şi deschideri de credite. 

Cheltuielile totale in suma de 16.881.970 lei nu au fost realizate la nivelul 

prevederilor bugetare deoarece o parte din lucrările sau serviciile pentru care au fost 

prevăzute sume, nu au fost executate/prestate în totalitate, sau, deşi au fost 

executate/prestate, nu s-au depus situaţiile pentru decontare.   

De asemenea,  din creditul contractat în sumă de 5.500.000 lei s-au efectuat trageri 

în limita sumei de  797.539  lei pentru plata lucrărilor la obiectivul de investiţii ,,Alimentare 

cu apă şi apă uzată în comuna Frumosu, judeţul Suceava. 

           Contul de execuție bugetara întocmit pentru trimestrul IV   2022  este prezentat în 

anexă, atât la  partea de venituri cât şi  la  partea de cheltuieli, defalcat pe cele două secțiuni, 

respectiv funcţionare şi dezvoltare.  

           Luând in considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune şi legale, iar 

echilibrul bugetar nu se schimbă, se propune spre  dezbatere şi aprobare  prezentul  proiect  

de  hotărâre. 

 

2Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției "Construire 

clădire socială  cu unități locative în comuna Frumosu, județul Suceava", se  

precizează  următoarele: 

Având în vedere că școala cu clasele I-IV Frumosu, situată pe terenul cu nr. de 

carte funciară 36800, nu mai este funcțională de mai bine de 10 ani din cauza 

numărului redus de elevi, iar populația tânără este într-o continuă scădere, precum și 

existența oportunitații de a accesa fonduri externe pentru a construi o clădire socială, 

este necesar demolarea construcției C1- școală și C2-șură și demararea procedurilor de 

întocmire a documentațiilor în vederea depuneri cererii de finanțare pentru realizarea 

investiției "Construire clădire socială  cu unități locative  în comuna Frumosu, județul 

Suceava" 

În vederea depunerii cererii de finațare și obținerea finanțării proiectului  

"Construire clădire socială  cu unități locative  în comuna Frumosu, județul Suceava"  

este necesar adoptarea unei hotărâri privind aprobarea investiției. 

 Față de cele prezentate se propune spre  dezbatere şi aprobare  prezentul  proiect  

de  hotărâre. 

 

3.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției "Modernizare 

și extindere construcție agricolă, în comuna Frumosu, județul Suceava"-se  

precizează  următoarele: 

Având în vedere starea de degradare în care se află construcția agricolă   de 63 

m.p. edificată în anul 2012, situată în satul Frumosu, zona Hâga, pe parcela funciară nr. 

36241 Frumosu și existența  oportunitații de a accesa fonduri nerambursabile pentru a 

o moderniza și extinde, este necesar demararea procedurilor de întocmire a 

documentațiilor în vederea depuneri cererii de finanțare.  
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În vederea obținerii finanțării proiectului  "Modernizare și extindere construcție 

agricolă, în comuna Frumosu, județul Suceava" este necesar adoptarea unei hotărâri 

privind aprobarea investiției. 

 

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

ordinea de zi . 

Dl primar Buga Constantin  mai aduce completări referitor la proiectele de pe 

ordinea de zi, respectiv: 

-referitor la al doilea proiect de pe ordinea de zi spune că  s-a discutat și la ședința 

trecută despre situația Școlii din satul Frumosu care  nu mai este folosită de foarte mulți ani, 

iar pentru depunerea unui proiect în luna ianuarie trebuie pregătită din timp documentația 

necesară.Este vorba despre o construcție cu demisol, parter și mansardă, cu 6 apartamente. 

-referitor la clădirea din zona Hâga precizează că tot în ianuarie trebuie depusă 

cererea de finnțre, este vorba despre vreo 50.000 de euro pentru renovare și amenajare 

-referitor la primul proiect de pe ordinea de zi precizează că este necesar a fi aprobat 

cu toate că oricum primăria rămâne cu excedent,la investiția ,,Alimentare cu apă şi apă 

uzată în comuna Frumosu, judeţul Suceava, s-au folosit doar vreo 3 miliarde.Primăria achită 

din bugetul local în primă fază și pe urmă recuperează cân se efectuează decontarea. 

 

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 06.12.2022–aprobat în unanimitate cu 8 voturi pentru.. 

-2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV și 

rectificarea bugetului local–aprobat în unanimitate cu 8 voturi pentru. 

-3.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției "Construire clădire socială  cu 

unități locative în comuna Frumosu, județul Suceava"–aprobat în unanimitate cu 8 voturi 

pentru. 

-4.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției "Modernizare și extindere 

construcție agricolă, în comuna Frumosu, județul Suceava"–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 16.12.2022. 

 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 


