
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea unor  hotărâri  
adoptate de Consiliul local Frumosu 

 
               Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.11194 din 16.12.2021 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava               
Raportul compartimentului de specialitate nr.11195 din 16.12.2021 din cadrul 

Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 
Adresa Instituției Prefectului Județul Suceava cu nr. 13556/10/2 din 

30.08.2021(ref. H.C.L. nr.48/2021) și adresa nr.19490/10/2 din 24.11.2021 (ref. La HCL 
nr.85/2021); 

-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.76 din 14.10.2021 privind revocarea unor 

hotărâri adoptate de Consiliul local Frumosu; 

-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.77 din 14.10.2021 privind modificarea și 
completarea unor  hotărâri adoptate de Consiliul local Frumosu; 

-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.78 din 14.10.2021 privind  aprobarea 

Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniul privat al comunei Frumosu; 
-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.85 din 27.10.2021 privind desfiinţarea, pe 

cale administrativă, a  lucrărilor de construcție realizate ilegal pe terenul  ce aparţine domeniului 

public al comunei Frumosu, județul Suceava; 
-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.22 din 09.03.2018 privind aprobarea 

Normelor de bună gospodărire pe teritoriul comunei Frumosu; 
-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.5 din 09.01.2018 privind  stabilirea salariilor de 

bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Frumosu; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1), art.139, art.197, art.198 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.Se aprobă modificarea și completarea unor  hotărâri  adoptate de Consiliul 

local Frumosu, astfel: 
a)-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.76 din 14.10.2021 privind revocarea 

unor hotărâri adoptate de Consiliul local Frumosu la art.1  alin.3 va avea următorul 
conținut: 
  -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.48 din 18.07.2021 privind apartenența unor 
bunuri imobile la domeniul public al comunei Frumosu județul Suceava, se revocă parțial în 
privința suprafețelor de teren identificate în CF nr.35250, CF nr.35252 și CF nr.35237 
Frumosu,  CF nr.31725, CF nr.32694, CF nr.32695, CF nr.33007, CF nr.33033, CF nr.33709, 
CF nr.32870, CF nr.33772, CF nr.30269, CF nr.36088,CF nr.36091, CF nr.36094, CF nr.36051 
Frumosu. 
 
 
 



 
 

b)- Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.77 din 14.10.2021 privind 
modificarea și completarea unor  hotărâri adoptate de Consiliul local Frumosu, se 
modifică prin excluderea din conținutul art.1 a textului referitor la H.C.L. nr.47 din 
18.07.2021 privind  declararea unor imobile ca bunuri de uz și de interes public local, în 
sensul menționării în preambulul acestor hotărâri a Decretului Consiliului de Stat nr.799 
din 17.12.1964 privind schimbarea unor localități și a Legii nr.290/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a 
teritoriului României,  în scopul dovedirii dreptului de proprietate în cazul terenurilor 
înscrise în cartea funciară în favoarea comunei Deia.. 

-c)- Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.78 din 14.10.2021 privind  
aprobarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniul privat al comunei Frumosu se 
modifică prin excluderea din anexă a pozițiilor nr.38 -39 pentru imobilele drum de 79 m.p., 
respectiv de teren de 938 m.p.. 

-d)- Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.85 din 14.10.2021 privind 

desfiinţarea, pe cale administrativă, a  lucrărilor de construcție realizate ilegal pe terenul  ce 

aparţine domeniului public al comunei Frumosu, județul Suceava, la art.2 se modifică și se 

completează în sensul că: ,,Cheltuielile ocazionate de această procedură se vor suporta pe 

cheltuiala contravenientului conform prevederilor  art.33 alin.1 și alin.4 din Legea nr.50/1991”. 
-e)- Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.22 din 09.03.2018 privind 

aprobarea Normelor de bună gospodărire pe teritoriul comunei Frumosu, se modifică 
și se completează: 

-art.9 se modifică astfel: ,,Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.8 se 
sancționeaă contravențional cu amendă cuprinsă între 500-1000 de lei pentru persoanele 
fizice și cu 1000-2000 de lei pentru persoanele juridice; 

- art.18 se completează cu art.18.1. astfel: ,,Constituie contravenție și se 
sancționează contravențional  cu amendă cuprinsă între 100-500 lei  lăsarea în libertate ori 
fără supraveghere a animalelor domestice pe domeniul public de către proprietarii acestora”. 

-f)- Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.5 din 09.01.2018 privind  stabilirea 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual  din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Frumosu, se modifică conform anexei la prezenta 
hotărâre; 

 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul 

comunei prin compartimentul de specialitate. 
 
        

                 Președinte de ședință                                                                      Contrasemnează 
                                         Consilier local                                                                   Secretar general U.A.T. 
                                    Vaman Grigore-Mihai                                                                          Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
Frumosu la 22.12.2021 
Nr.115 
 
 
 
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: 12  Prezenți : 11 Voturi:-Pentru : 11 -Împotriva : 0   -Abțineri : 0 


