
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                     HOTĂRÂRE 

privind atestarea completării  Inventarului bunurilor care  
alcătuiesc domeniul public al comunei Frumosu  

 
 Consiliul local al comunei Frumosu 
 Având în vedere: 

 referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Frumosu, judeţul Suceava, 
înregistrat sub nr.354/13.01.2021; 

 raportul compartimentului urbanism si administrativ, înregistrat sub nr. 
355/13.01.2021; 

 raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget și finanțe, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului local al comunei Frumosu, 
judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 356/13.01.2021; 

 procesul verbal al comisiei de specialitate privind inventarierea bunurilor aparținând 
domeniului public al Comunei Frumosu înregistrat sub nr. 358/13.01.2021; 

 declarația Secretarului general al comunei Frumosu cu nr.359 din 13.01.2021 
 adresa nr.MLPDA-7461/DPFBL-441/2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației; 
 Decizia nr.2 din 24.11.2020 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
 H.C.L. nr. 16 /30.08.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Frumosu; 
 dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.2 lit.c, art.133 alin 1, art.139 alin 1, alin 3 lit.g ,art.196 
alin.(1) lit.a) și art.607 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Frumosu, județul 
Suceava,însușit prin HCL nr.16 din 30.08.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Frumosu județul Suceava și atestat  prin Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind 
atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 
județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare,  se completează conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei Frumosu, judetul Suceava şi compartimentele de specialitate, vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local al comunei Frumosu va fi adusă la cunoștiință 
publică, conform prevederilor legale, prin grija Secretarului General al comunei Frumosu și va fi 
publicată pe site-ul instituției la secțiunea dedicată Statutului unității administrativ-teritoriale, precum 
și în Monitorul Oficial Local. 

 
                        Președinte de ședință                                                              Contrasemnează 
                                         Consilier local                                                                 Secretar general U.A.T. 
                                    Vaman Grigore-Mihai                                                                          Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 22.12.2021 
Nr.117 
 
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 


