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JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
__________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea și implementarea proiectului „Înființare infrastructură de 
încărcare pentru vehicule de transport rutier nepoluant în Comuna Frumosu județul 

Suceava” precum și a indicatorilor tehnico-economici 
 

 

Consiliul Local al Comunei Frumosu, județul  Suceava 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Frumosu, județul  Suceava, înregistrat 

cu nr.11349 din 21.12.2021 ; 
-  Raportul compartimentului de specialitate   nr. 11350 din 21.12.2021 ; 
-  Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Fumosu;  
- art. 11 lit. d) al Ordinului ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei 

nr. 3950/2020 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului „Fondul de actiune in 
domeniul managementului energiei durabile; 

- prevederile art.41 și art.44 al Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.a) și d) și alin. (6) lit.c 
art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1) lit. a), din OUG. Nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 

HOTĂRĂŞTE: 
 

             Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Înființare infrastructura de încărcare 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în comuna Frumosu, județul Suceava  
            Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei aşa cum rezultă din 
cadrul devizului general/ studiul de fezabilitate, constituit ca anexă la prezenta Hotărâre. 

Art. 3 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Frumosu, d-nul Buga Constantin, prin aparatul de specialitate.  

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
Comunei Frumosu în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Frumosu și prefectului 
județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și 
pe pagina de internet www.comunafrumosu.ro 

 

                                    Președinte de ședință                                                              Contrasemnează 
                                         Consilier local                                                                 Secretar general U.A.T. 
                                    Vaman Grigore-Mihai                                                                          Rusu Aurel 
 
 
 
 
Frumosu la 22.12.2021 
Nr.116 
 
 
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 


