
 1 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 29.12.2022  în cadrul ședinței ordinare  
a  Consiliului local Frumosu  

 
Lucrările ședinței ordinare 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 ordinară de primarul comunei Frumosu prin 
Dispoziția cu nr. 291 din 21.12.2022 . 

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 12 
consilieri în funcție din cei 13 convocați, lipsind  motivat(internat în spital)  dl. consilier 
local Niga Gheorghe. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel invită pe domnul primar Buga 
Constantin  să prezinte proiectul ordinei de zi.  

Astfel  dl. primar Buga Constantin dă citire  următorului proiect al ordinei de zi : 
    -1. Aprobarea procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local Frumosu din 
16.12.2022.  

-2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2023-inițiator Primar Buga Constantin 

-3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ   
din comuna Frumosu pentru anul școlar 2023-2024  -inițiator Primar Buga Constantin 
           -4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pe anul 

2023-inițiator Primar Buga Constantin 
-5. Proiect de hotărâre privind  decontarea navetei cadrelor didactice de la  Școala 

Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu-inițiator Primar Buga Constantin 
 -6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi, a volumului de masă 
lemnoasă ce se exploatează în anul 2023 precum și modul de valorificare-inițiator Primar 
Buga Constantin 
 -7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea protocolului de colaborare cu  Societatea  
Națională a Apelor Minerale S.A.  -inițiator Primar Buga Constantin 
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-8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Frumosu, județul Suceava -inițiator Primar Buga Constantin 

SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI  se adaugă următoarele proiecte: 
-9.Proiect de hotărâre privind  completarea și actualizarea Inventarului bunurilor 

imobile aparținând  domeniului privat al comunei Frumosu-inițiator Primar Buga 
Constantin 

-10. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui  teren proprietate privată a 
comunei Frumosu către dl. Moroșan Mugurel-inițiator Primar Buga Constantin 

-11. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării de revocare a Hotărârii 
Consiliului Local Frumosu nr.123 din 04.11.2022 privind debranșarea de la rețeaua de 
canalizare a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu, a chioșcului alimentar aparținând  S.C. 
SIFON  TRANS COM S.R.L. situat în vecinătatea Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu-
inițiator Primar Buga Constantin 

-12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a activității de salubrizare  a Comunei Frumosu-inițiator Primar Buga 
Constantin 

-13.Diverse- Cererea d-lui  Negură Ilie 
 
Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel supune la vot ordinea  de zi  prezentată și 

suplimentată, fiind aprobată cu unanimitate de voturi-12 voturi pentru. 
 
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 stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2023-se  precizează  următoarele: 
Impozitele și taxele locale, precum și amenzile și penalitățile aferente acestora 

constituie venituri proprii la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia 
contribuabilii își au domiciliul, sediul social, punctele de lucru sau în care se află situate 
bunurile impozabile sau taxabile și sunt reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal și de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
 Resursele financiare constituite din impozite și taxe locale se utilizează pentru 
cheltuieli publice locale a căror finanțare se asigură de la bugetele locale în condițiile legii. 
 Conform prevederilor art.495 lit.f) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, 
consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor și taxelor locale, motiv 
pentru care se propune Consiliului local aprobarea impozitelor și taxelor aferente anului  
fiscal 2023, cu precizarea faptului competenței consiliului local de a stabili impozitele și 
taxele când acestea sunt prevăzute între anumite limite, precum și de a acorda facilități de 
scutire sau reducere a impozitelor în conformitate cu Legea nr.227 din 2015 privind Codul 
fiscal. 
 Ținând cont de necesitățile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 
pentru anul 2023  în scopul finanțării cheltuielilor publice locale, dar și de condițiile locale 
specifice zonei, se propune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, 
indexate conform indicelui de inflație, conform anexelor la proiect. 
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2Referitor la Proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ   din comuna Frumosu pentru anul școlar 2023-2024,  se  
precizează  următoarele: 

Potrivit art. 61 din legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 
preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul 
conform al inspectoratelor şcolare.  
 Inspectoratul  Școlar Județean Suceava  a transmis în acest sens  adresa cu nr.12952 
din 12.12.2022  prin care a acordat Avizul Conform pentru structura unităților de 
învățământ  preuniversitar de stat din localitatea Frumosu pentru anul școlar 2023-2024.  

În raport cu cele expuse mai sus, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  din comuna Frumosu în anul 
şcolar 2023-2024. 

 
3.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

achiziții publice pe anul 2023 -se  precizează  următoarele: 
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție 
publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are 
obligația de a stabili programul anual al achizițiilor publice. 

Programul anual al achizițiilor publice poate fi modificat și completat pe parcursul 
anului în funcție de necesitățile apărute, de realizările bugetului local, de eventualele 
venituri atrase la buget sau de necesitatea executării unor lucrări de urgență conform 
prevederilor art.11 alin. (4) din HG nr.395/2016 

Față de cele prezentate se solicită Consiliul local aprobarea Planului anual de 
achiziții publice pe anul 2023  în forma prezentată. 

 
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 adresa Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” 
Frumosu cu nr. 2277/06.12.2022 adresată Consiliului local al comunei Frumosu, prin care 
se solicită aprobarea alocării de fonduri necesare decontării navetei cadrelor didactice 
pentru pentru luna noiembrie 2022, în sumă de 4053 lei, se impune a se deconta naveta 
cadrelor didactice de la  Școala Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu conform borderourilor 
depuse. 

 
5.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de partizi, a 

volumului de masă lemnoasă ce se exploatează în anul 2023 precum și modul de 
valorificare -se  precizează  următoarele: 

Prin adresa  cu nr.13627/G.P. din 18.11.2022, Ocolul  Silvic Vama a solicitat 
aprobarea listei de partizi constituite și neautorizate până în prezent și a volumului total ce 
se recoltează în anul 2023 din fondul forestier al Comunei Frumosu. 

Avand in vedere prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit 
cărora Consiliul local exercita atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre 
cetateni respectiv asigura potrivit  competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind punerea in valoare in interesul 
comunitatii locale a resurselor naturale de pe raza unitatii administrative teritoriale,  se 
consideră  oportun si necesar aprobarea de catre Consiliului local a pretului de vanzare a 
masei lemnoase exploatata din fondul forestier proprietatea privată a comunei Frumosu 
către populatie, conform anexelor  la hotărâre. 
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6.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de 

colaborare cu  Societatea  Națională a Apelor Minerale S.A. -se  precizează  următoarele: 
Prin prezentul proiect de hotărâre se dorește încheierea unui  protocol de 

colaborare  cu Societatea Naţională a Apelor Minerale, obiectivul urmărit fiind de  
identificare și valorificare a resurselor naturale de apă minerală naturală și/sau terapeutică 
posibil existente pe teritoriul administrativ al comunei Frumosu. 

Deținătoare a 41 de licențe de exploatare și a unei licențe de explorare, Societatea 
Națională a Apelor Minerale – S.A. (S.N.A.M. S.A.) este cea mai importantă unitate din 
domeniul extracției și livrării de ape minerale naturale și terapeutice, furnizând, în prezent, 
aproximativ 75% din volumele de apă minerală naturală îmbuteliate de către societățile 
comerciale de profil. 

Prin această colaborare se mai intenționează crearea premiselor unei dezvoltări 
economice a comunei Frumosu prin extinderea ofertei de muncă datorate apariției unei noi 
activități economice-exploatarea și valorificarea apei minerale naturale și /sau terapeutice 

Totodată se consideră că este nevoie de acţiuni de conştientizare a populaţiei despre 
beneficiile generate de exploatarea durabilă, dar şi protejarea resursei de apă minerală prin 
acțiuni concrete de implicare civică și ecologică. 

 
7.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Frumosu, județul Suceava -se  precizează  
următoarele: 

Prin adresa nr. 2023/26.10.2022, înregistrată la Primăria comunei Frumosu sub nr. 
9449/ 08.11.2022 Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a comunicat faptul că, începând 
cu luna aprilie 2021 a demarat in parteneriat cu Autoritatea Pentru Digitalizarea României 
și cu Agenția Națională Pentru Plăți și Inspecție Socială proiectul HUB de servicii MMSS-SII 
MMSS”, Cod MySmis 130963, proiect a cărui perioadă de implementare este de 32 de luni 
( aprilie 2021-decembrie 2023).  

Proiectul este finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în 
cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, urmărește crearea unui sistem 
informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și 
îmbunătățirea activității serviciilor publice de asistență socială (SPAS) de la nivelul 
UATurilor, prin: 

 crearea platformei informatice E-asistență socială;  
 dotarea serviciilor publice de asistență socială cu echipamente informatice 

necesare pentru utilizarea platformei informatice E-asistență socială;  
 furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale, în 

vederea constituirii dosarelor electronice ale acestora;  
 constituirea registrului electronic național al beneficiarilor de servicii sociale; 
 posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistență socială; 
 posibilitatea accesării electronice a măsurilor de sprijin de care pot beneficia sau la 

care aceștia au dreptul;  
 optimizarea fluxului de depunere a documentelor și de soluționare a solicitărilor în 

vederea obținerii beneficiilor în domeniul asistenței sociale;  
 raportarea electronică a datelor din anchetele sociale obținute din culegerea prin 

terminale mobile (tablete).  
În vederea îndeplinirii acestor obiective, se vor achiziționa echipamente care vor fi 

puse la dispoziția tuturor celor 3.181 de Unități Administrative Teritoriale (UAT). 
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Pachetul de echipamente cuprinde o imprimantă multifuncțională, 1 calculator și o 
tabletă, care împreună cu documentația tehnică vor fi distribuite și instalate în fiecare UAT, 
după semnarea Protocolului de colaborare.  

Perioada de derulare a protocolului de colaborare este de la data semnării 
prezentului protocol de către ambele părți, până la data finalizării perioadei de 
sustenabilitate a proiectului, respectiv decembrie 2028.  

In acest sens se vor încheia protocoale de colaborare, urmând ca fiecare UAT să 
nominalizeze cel putin o persoană, care va primi în folosință pachetul de echipamente și 
care va fi instruită cu privire la administrarea și utilizarea modulelor din sistemul 
informatic ce se va creea și dezvolta în cadrul proiectului.  

Pachetul de echipamente cuprinde o imprimantă multifuncțională, 1 calculator și o 
tabletă, care împreună cu documentația tehnică vor fi distribuite și instalate în fiecare UAT, 
după semnarea Protocolului de colaborare.  

A fost trimis spre aprobare Protocolul de colaborare și Declarația pe propria 
răspundere, care după aprobarea Protocolului de colaborare la nivelul instituției, se vor 
transmite( toate aceste documente) împreună cu o copie după HCL-ul de aprobare la 
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.  

UAT comuna Frumosu se va angaja să puna la dispoziție spațiul necesar instalării, să 
asigur condițiile de funcționare pentru pachetul de echipamente transferat de MMSS prin 
proiectul „HUB de Servicii MMSS - SII MMSS” și să-l utilizeze pentru scopul pentru care a 
fost achiziționat în proiect;  

Imobilul în care se amenajează spațiile tehnice unde se va repartiza pachetul de 
echipamente în vederea implementării proiectului este liber de orice sarcini sau interdicții 
și nu face obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești.  

Locația unde va fi găzduit pachetul de echipamente primit prin Ordin de transfer de 
la MMSS în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII MMSS”, este Sat Frumosu, 
localitatea Frumosu, județul Suceva, la Compartimentul de asistență socială.  

 
8.Referitor la Proiectul de hotărâre privind completarea și actualizarea 

Inventarului bunurilor imobile aparținând  domeniului privat al comunei Frumosu -se  
precizează  următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 357, din OUG nr.57/2019, “Inventarul prevăzut la alin. (1) 
se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale.” ,..se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită si are 
obligaţia de a actualiza inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 
administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic 
al bunurilor respective. 

Ținând cont că prin H.C.L. nr.78 din 14.10.2021 s-a aprobat  Inventarul  bunurilor 
imobile aparținând domeniul privat al comunei Frumosu, ultima completare fiind prin H.C.L. 
nr.109 din 30.10.2022, iar între timp au fost identificate și alte parcele care trebuie înscrise 
în domeniul privat al comunei Frumosu, sau trebuie scoase din inventar  prin abrogare ca 
urmare a vânzării acestora, se impune completarea și actualizarea acestui inventar,  astfel: 

   a) la secțiunea I ,,Bunuri imobile” după poziția nr.55, se introduce  o poziție nouă, 
nr.56 care reprezintă   parcela de teren curți construcții și fânaț de 788 m.p. din CF 30238 
Frumosu învecinat cu teren Comuna Frumosu și drum vicinal, cu o valoare de inventar de 
9.500 lei; 

b) la secțiunea I ,,Bunuri imobile” se abrogă pozițiile 
nr.26,28,29,30,31,32,34,35,37,38 ca urmare a  vânzării prin H.C.L. nr.84 din 27.10.2021; 

c) la secțiunea I ,,Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr.43,44,45 ca urmare a  
vânzării prin H.C.L. nr.25 din 17.02.2022; 
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c) la secțiunea I ,,Bunuri imobile” se abrogă pozițiile nr.50,51,52 ca urmare a  
vânzării prin H.C.L. nr.89 din 29.08.2022; 

c) la secțiunea I ,,Bunuri imobile” se abrogă poziția nr.54 ca urmare a  vânzării prin 
H.C.L. nr.122 din 30.10.2022; 

c) la secțiunea I ,,Bunuri imobile” se abrogă poziția nr.55 ca urmare a  vânzării prin 
H.C.L. nr.121 din 30.10.2022; 

Avand in vedere cele prezentate  se consideră utilă promovarea prezentului proiect 
de hotărâre, privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor imobile care 
alcătuiesc domeniul privat al comunei Frumosu, conform celor menționate. 
  

9.Referitor la Proiectul de hotărâre privind vânzarea directă a unui  teren 
proprietate privată a comunei Frumosu către dl. Moroșan Mugurel -se  precizează  
următoarele: 
 Având în vedere cererea cu nr.10616/23.12.2022 a numitului Moroșan Mugurel de 
cumpărare a terenului situat în intravilanul comunei Frumosu județul Suceava, respectiv 
parcela nr.30238 din CF 30238 Frumosu, în suprafață de 788 m.p.,  teren pe care a edificat 
mai multe  construcții, respectiv  o casă cu parter și etaj edificată în anul 2012 și o anexă 
edificată tot în 2012. 
            Ţinând cont de faptul că sunt întrunite condiţiile legale pentru soluţionarea acestei 
cereri respectiv terenul în cauză se află în domeniul privat al comunei Frumosu fapt atestat 
prin extras de carte funciară, numitul Moroșan Mugurel este constructor de bună credință a 
imobilelor aflate pe acest  teren  în sensul prevăzut de art.364 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, construcțiile fiind realizate în baza contractului de concesiune din data 
de 10.04.1998, se propune Consiliului local Frumosu vânzarea directă, fără licitație, către 
solicitant a terenului în suprafață de 788 m.p. la prețul  de 9.300 lei conform raportului de 
evaluare. 
 

10.Referitor la Proiectul de hotărâre privind respingerea solicitării de revocare 
a Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.123 din 04.11.2022 privind debranșarea de la 
rețeaua de canalizare a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu, a chioșcului 
alimentar aparținând  S.C. SIFON  TRANS COM S.R.L. situat în vecinătatea Școlii 
Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu-se  precizează  următoarele: 

Prin plângerea prealabilă transmisă prin Cabinet avocat Poenaru Irina și înregistrată  
la instituția noastră sub nr.10112/05.12.2022.2, S.C. SIFON  TRANS COM S.R.L., a solicitat  
revocarea nr.123 din 04.11.2022 privind debranșarea de la rețeaua de canalizare a Școlii 
Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu, a chioșcului alimentar aparținând  S.C. SIFON  TRANS 
COM S.R.L. situat în vecinătatea Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu, motivat de faptul 
că: 

- subscrisa deține document privind avizul favorabil pentru utilizarea rețelei de apă 
și canalizare a școlii din localitate, mărturie fiind cele două ștampile și semnături de pe acel 
document, 

-deține autorizație sanitară pentru acest punct de lucru și nu periclitează securitatea 
sanitară a elevilor 

-nu a achitat nicio taxă în tot acest timp deoarece nu a primit facturi, sau somații. 
 Referitor la cele menționate de subscrisa S.C. SIFON  TRANS COM S.R.L. se aduce la 
cunoștiința Consiliului local Frumosu, următoarele: 

Consiliul Local Frumosu la data de 04.11.2022 a adoptat H.C.L. nr.123 din 
04.11.2022 privind debranșarea de la rețeaua de canalizare a Școlii Gimnaziale ,,Ion 
Șuhane” Frumosu, a chioșcului alimentar aparținând  S.C. SIFON  TRANS COM S.R.L. situat în 
vecinătatea Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu 

La luarea acestei hotărîri s-a avut în vedere faptul că: 
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 -în anul 2014 S.C. SIFON TRANS COM S.R.L. a obținut autorizație de construire pentru 
realizarea unei construcții  în vecinătatea Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” , respectiv chioșc 
alimentar pe care l-a racordat la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a Școlii Gimnaziale 
Ion Șuhane Frumosu,  fără a solicita și a obține avizul Consiliului local Frumosu, a Primăriei 
Comunei Frumosu, a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu, sau a Consiliului de 
administrație a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu, neexistând nici o solicitare în acest 
sens la nici una din autoritățile de mai sus, invocând însă în apărare un document  redactat  
de către S.C. SIFON TRANS COM S.R.L și purtând numărul de înregistrare  732 din 
13.10.2014, ce a fost adresat Școlii Gimnaziale Ion Șuhane Frumosu și care poartă  viza 
favorabilă și semnătura fostei conduceri a unității școlare, respectiv  a d-nei director Niga 
Liliana și o viză din partea Primăriei Comunei Frumosu cu o semnătură a fostului primar 
Tiron Maftei. 

-în urma verificărilor efectuate s-a constatat că în evidențele Primăriei Comunei 
Frumosu și ale Școlii Gimnaziale Ion Șuhane  Frumosu,  nu există înregistrată o astfel de 
solicitare  și nici nu există emis  un aviz favorabil. 

Mai mult de atât,  presupusul aviz ce poartă în evidența acestei societăți numărul de 
înregistare 732 din 13.10.2014,  nu respectă cronologia documentelor înregistrate de către 
societate,  deoarece o altă adresă transmisă către Primăria comunei Frumosu din data de 
14.11.2014, are numărul de înregistrare 715 

-referitor la faptul că nu periclitează sănătatea elevilor, se consideră că orice acțiune 
care nu are acordul și avizele instituțiilor abilitate poate periclita securitatea sanitară a 
celor 320 de elevi, plus cadre didactice și personal auxiliar. 

-referitor la faptul că nu a achitat nicio taxă în tot acest timp deoarece nu a primit 
facturi, s-au somații,  este o altă dovadă de rea credință și de încălcare a prevederilor legale 
deoarece  cele două instituții implicate respectiv Primăria Frumosu și Școala Gimnazială Ion 
Șuhane Frumosu, neavând  în toată această perioadă  cunoștință de această branșare ilegală, 
evident că nu au emis nicio taxă sau somație de plată. 

De asemenea se face precizarea că odată cu verificarea  instalației de canalizare 
relizată ilegal de S.C. SIFON  TRANS COM S.R.L, s-a constatat totodată și existența unui alt 
branșament ilegal, de această dată la rețeaua de încălzire a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” 
Frumosu. 

Fără a preciza motivele propriu-zise de nelegalitate a actului administrativ,  
susținerile subscrisei S.C. SIFON  TRANS COM S.R.L, nu au aptitudinea de a conduce la 
concluzia că actul administrativ criticat, ar avea caracter nelegal și abuziv. 

Ca atare, se susține că Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.123 din 04.11.2022 
privind debranșarea de la rețeaua de canalizare a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu, a 
chioșcului alimentar aparținând  S.C. SIFON  TRANS COM S.R.L. situat în vecinătatea Școlii 
Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu este temeinică și legală, argumentând prin faptul că 
aceasta se fundamentează pe prevederile legale invocate în preambul, a fost adoptată cu 
respectarea OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi prin faptul că legalitatea unei hotărâri a consiliului local nu poate fi 
influențată după cum convine sau nu unei anumite entități juridice, obiectul său de 
reglementare. 

În același timp, Hotărârea nr. 123 din 04.11.2022 nu ar putea fi revocată de emitent 
întrucât, odată adoptată și comunicată petentului, a intrat în circuitul civil și a produs efecte 
juridice. 

Astfel, o eventuală revocare de către autoritatea emitentă a hotărârii, constituie o 
încălcare a Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ însăși, care la art. 1 alin. (6) 
prevede posibilitatea ca autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral 
nelegal „să solicite instanței anularea acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat 
întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice”. 
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În contextul prezentat, se consideră că solicitarea subscrisei S.C. SIFON  TRANS COM 
S.R.L este nejustificată, netemeinică și nelegală, exprimând doar o nemulțumire privind 
intenția autorității publice locale de a respecta prevederile legale incidente acestui caz, care 
în niciun caz nu poate fi primită ca motiv de nelegalitate a Hotărârii Consiliului Local 
Frumosu nr.123 din 04.11.2022, situație în care se propune respingerea solicitării de 
revocare a acestei hotărâri. 
 

11.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a activității de salubrizare  Comunei Frumosu -se  precizează  
următoarele: 

Prin acest regulament se stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea 
activității de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru 
asigurarea activității de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, 
raporturile dintre operator şi utilizator, modul de tarifare, facturare şi încasare a 
contravalorii serviciilor efectuate pe raza comunei Frumosu. 

Regulamentul se aplică următoarelor activităţi de salubritate: 
a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor, cu excepţia celor cu regim 

special; 
b) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 

provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); 
        c) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii 
şi demolări 

Accesul utilizatorilor (persoane fizice/juridice, institutii publice,) la serviciul de 
salubrizare se realizeaza numai in baza unui contract de prestare a serviciului incheiat intre 
operator si utilizator, astfel: 

- pentru persoanele fizice se vor încheia contracte de salubrizare pentru fiecare 
gospodărie în parte; 

- pentru persoanele juridice se vor încheia contracte de salubrizare pentru fiecare 
punct de lucru pentru care unitatea administrativ- teritorială locală a eliberat autorizație de 
funcționare 

Se mai precizează că pe raza comunei Frumosu este interzisă: 
1) aruncarea pe domeniul public si privat al comunei, a deseurilor de orice tip; 
2) depozitarea deseurilor de orice tip pe domeniul public si privat al comunei; 
3) scoaterea gunoaielor şi apelor uzate, măturate din localuri,magazine sau imobile pe 

străzi, precum şi îndepărtarea gunoiului măturat de pe trotuare în rigole sau carosabil; 
4) depozitarea pe suprafata platformei de colectare a oricarui deseu, indiferent de 

tipul sau provenienta sa; 
5) mutarea recipientilor de colectare (europubele, eurocontainere, etc.) din cadrul 

locurilor special amenajate (punct de precolectare) pe alte amplasamente fara acordul 
autoritatii administratiei publice locale; 

6) depozitarea de catre persoane fizice sau juridice a deseurilor la alta platforma de 
colectare decat cea la care a fost arondat conform contractului incheiat cu operatorul 
licentiat; 

7) aruncarea  hârtilor,  ambalajelor sau altor deșeuri din mașini sau mijloace de 
transport, pe domeniul public sau privat al comunei Frumosu; 

8) nesortarea deseurilor reciclabile dupa fracțiile și orarul stabilit; 
 De asemenea constituie contraventii urmatoarele fapte care nu au fost savarsite in 

astfel de conditii, încât potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza 
dupa cum urmeaza: 
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1) nerespectarea prevederilor art. 62 alin (1),( 2), (3),( 4), (5),(6), (7),  se sanctioneaza 
cu amenda de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 1000 la 2000 lei 
pentru persoane juridice; 

2) nerespectarea prevederilor art. 62. alin (8) se sanctioneaza cu avertisment scris 
pentru prima abatere, și cu amenda de la 100 la 500 lei pentru persoane fizice si cu amenda 
de la 200 la 1000 lei pentru persoane juridice; 
 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel citește și cererea d-lui consilier local 
Negură Ilie înregistrată sub nr.10364 din 14.12.2022, prin care a solicitat aprobarea  de 
către Consiliul local Frumosu a întocmirii PUZ -,,COMPLEX CĂSUȚE DE VACANȚĂ”- cu 
suprafața de 8.271 m.p., parcela  1CC, nr. cadastral 37151. 

Se supune la vot această solicitare fiind aprobată de principiu, cu respectarea 
prevederilor legale, cu  un  număr de 11 voturi pentru. Dl consilier local Negură Ilie nu 
votează,  fiind în conflict de interese. 
 

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

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel referitor la proiectul de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, precizează că taxele se măresc cu 
indicele de inflație, iar la cele pentru salubritate  taxa se va încasa pe gospodărie și nu pe 
persoană.De asemenea s-a mai majorat taxa  la închirierea utilajelor și autovehiculelor 
primăriei și s-a mai introdus o taxă de 100 de lei pentru închirierea concasorului. 

 
Nefiind alte discuții, dl.  președinte Niga Alexandru Gabriel propune sistarea 

discuțiilor și votarea proiectelor de pe ordinea de zi, acestea fiind votate astfel: 
-1. Aprobarea procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local Frumosu din 

16.12.2022. –aprobat în unanimitate cu 12 voturi pentru 
-2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2023 –aprobat în unanimitate cu 12 voturi pentru 
-3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ   

din comuna Frumosu pentru anul școlar 2023-2024  –aprobat în unanimitate cu 12 voturi 
pentru 
           -4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pe anul 

2023 –aprobat în unanimitate cu 12 voturi pentru 
-5. Proiect de hotărâre privind  decontarea navetei cadrelor didactice de la  Școala 

Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu –aprobat în unanimitate cu 12 voturi pentru 
 -6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi, a volumului de masă 
lemnoasă ce se exploatează în anul 2023 precum și modul de valorificare –aprobat în 
unanimitate cu 12 voturi pentru 
 -7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea protocolului de colaborare cu  Societatea  
Națională a Apelor Minerale S.A. –aprobat în unanimitate cu 12 voturi pentru 

-8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Frumosu, județul Suceava  –aprobat în unanimitate cu 12 voturi pentru 

-9.Proiect de hotărâre privind  completarea și actualizarea Inventarului bunurilor 
imobile aparținând  domeniului privat al comunei Frumosu –aprobat în unanimitate cu 12 
voturi pentru 

-10. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui  teren proprietate privată a 
comunei Frumosu către dl. Moroșan Mugurel –aprobat în unanimitate cu 12 voturi pentru 

-11. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării de revocare a Hotărârii 
Consiliului Local Frumosu nr.123 din 04.11.2022 privind debranșarea de la rețeaua de 
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canalizare a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu, a chioșcului alimentar aparținând  S.C. 
SIFON  TRANS COM S.R.L. situat în vecinătatea Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu- –
aprobat cu 8 voturi pentru, 3 abțineri(Tiron Corneliu, Huțuleac Nicolae și Negură Dumitru a 
V.) și 1 nu votează(Negură Ilie-pentru a nu fi în conflict de interese) 

-12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a activității de salubrizare  Comunei Frumosu- –aprobat în unanimitate cu 12 
voturi pentru 

 
 Nemaifiind alte subiecte de discutat referitor la ordinea de zi, președintele de 

ședință declară închise lucrările ședinței ordinare  a Consiliului local Frumosu din data de 
29.12.2022.  

 
 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 


