
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

           
HOTĂRÂRE 

privind radierea debitului și încetarea procedurilor de executare silită declanșate în vederea 
recuperării sumei de 103.740 lei datorată bugetului local al Comunei Frumosu de către   

debitorul Tiron Minodor  
 

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

 referatul de aprobare al primarului comunei Frumosu, înregistrată sub 
nr.10780/03.12.2021; 

 referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.                        
10781/03.12.2021; 

 Decizia 22/23 din 19.04.2014 -măsura 2.2 pct.i), respectiv Deczia nr.22/23/7 din 
31.05.2021 a Camerei de Conturi Suceava; 

 Sentința civilă nr. 911/26.07.2012 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, 
devenită definitivă și irevocabilă prin Decizia nr, 2285/21.11.2012 a Tribunalului 
Suceava; 

 Sentința civilă a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesx nr. 130/28.01.2015, rămasă 
definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 901/24.06.2015 a Tribunalului Suceava 
prin care a fost obligat pârâtul Tiron Minodor să achite reclamantei Comuna 
Frumosu suma de 103.740 lei cu titlu de despăgubiri; 

Văzând prevederile art.703 alin.(1) pct.2 din Codul de procedură civilă cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
               În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1),alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrative,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.l. Se aprobă radierea debitului și încetarea procedurilor de executare silită declanșate în 
vederea recuperării sumei de 103.740 lei, datorată bugetului local al Comunei Frumosu,județul Suceava 
de către debitorul Tiron Minodor domiciliat în comuna Vama județul Suceava, ca urmare a costurilor 
anuale prea mari  pentru îndeplinirea procedurilor de executare silită, raportat la valoarea bunurilor 
urmăribile, în speță un teren în suprafață  de 2200 m.p. situat în orașul Gura Humorului, identificat prin 
parcela topo 860/250 din CF nr.7677  Gura Humorului, îndepărtat față de drumul național, fără cale de 
acces și pentru care există înscrisă o ipotecă de rang I în favoarea B.C.R. S.A. conform contractului de 
ipotecă nr.606/03.06.2008 emis de B.N.P. Ana Maria Șcraba Luminița. 

Art.2. Compartimentul de specialitate va lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Frumosu 
primarului comunei Frumosu, Instituției Prefectului județului Suceava, Camerei de Conturi Suceava și     
d-lui Tiron Minodor. 
 
                        Președinte de ședință                                                         Contrasemnează 
                                         Consilier local                                                         Secretar general  U.A.T. 
                                    Vaman Grigore-Mihai                                                                 Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 05.12.2021 
Nr.102 
 
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 : 11, Voturi:-Pentru : 10  -Împotriva : 0  -Abțineri : 0 ,   1 Consilier local  nu a votat 


