
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  atestarea apartenenței   unor  imobile la domeniul privat   
al comunei Frumosu județul Suceava 

 
       Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

                  Având în vedere: 
                  -referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Frumosu în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat cu nr.10795 din 30.12.2022,  
                 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr.10796 din 30.12.2022; 
                -raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Frumosu; 
                 -prevederile art.354 coroborat cu art.357 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 
                -prevederile Legii nr.82/1991, Legea contabilitatii, republicată, actualizată; 
                 -procesul-verbal de inventariere nr.10797/30.12.2022 al Comisiei de inventariere a 
patrimoniului comunei Frumosu, constituită în baza Dispoziției primarului comunei Frumosu 
nr.130/07.10.2019; 
                 -Decretul 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,  referitor la dreptul de proprietate în cazul terenurilor înscrise în cartea funciară 
în favoarea comunei Deia; 
                -solicitarea adresată Ministerului Finanțelor Publice referitor la situația inventarierii în 
domeniul public sau privat al statului a unor parcele de teren; 
                -prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.c) coroborat cu prevederile art.240 din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
                -prevederile art.4 ale  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare  precum și prevederile art. 555 -567 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil, republicată R2;  
                 -prevederile art.6 și art. 36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar,republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
                  În temeiul art.129 alin.2 lit.c), art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.g) si ale art.196, 
alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.Se atestă apartenența la domeniul privat al Comunei Frumosu județul Suceava, a bunurilor 
imobile-terenuri prevazute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Frumosu se va actualiza în 
mod corespunzător, conform legislației în vigoare.   

Art.3.Atestarea apartenenței la domeniul privat se face în vederea dispunerii înscrierii în 
evidențele OCPI-Suceava, a situației privind regimul proprietății terenurilor menționate în anexă. 

Art.4.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 
Frumosu, Judetul Suceava, Instituției Prefectului Județului Suceava pentru controlul legalității, precum 
și instituțiilor publice interesate 
 
                       Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 
                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                           Rusu Aurel 
 
Frumosu la 30.01.2023 
Nr.4 
 
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 : 13      Voturi:       -Pentru :13     -Împotriva : 0   -Abțineri : 0     



 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 
COMUNA FRUMOSU 

PRIMARIA COMUNEI FRUMOSU 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Anexa la H.C.L. nr.4 din   30.01.2023 

 
Nr.

crt 

Categoria de 

folosință a 

terenului 

Elemente de identificare Act doveditor în 

baza căreia se 

înscrie în 

inventarul 

bunurilor care 

alcătuiesc 

domeniul privat 

 

 

1 

 

 

 

 

 

CC 

        -parcela 1 CC în suprafață de 256 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1522/1 și din o parte  a parcelei funciare 1522/2, 

ambele înscrise în CF 49 a comunei cadastrale Frumosu, 

învecinat cu N: proprietate privată, S: proprietate privată, V: 

proprietate privată, E: proprietate privată 

-Extras de CF nr.       

32764 și nr.32765 

Frumosu, eliberat 

de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

2 

 

 

F 

        -parcela  1F în suprafață de 762 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 123/1 și din o parte  a parcelei funciare 595/1, ambele 

înscrise în CF 918 a comunei cadastrale Frumosu, învecinat cu 

N: Comuna Frumosu, S: proprietate privată, V: Comuna 

Frumosu, E: Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

30338 și nr.30001 

Frumosu, eliberat 

de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

        -parcela  1F în suprafață de 124 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1598/1 înscrisă în CF 48 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată, S: proprietate 

privată, V: proprietate privată, E: Comuna Frumosu 

 

 

 

-Extras de CF nr.       

35383 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

        -parcela  2F în suprafață de 230 m.p. situată în 

extravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a 

parcelei funciare 1598/1 înscrisă în CF 48 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată, S: proprietate 

privată, V: Comuna Frumosu, E: Comuna Frumosu 

        -parcela  3F în suprafață de 348 m.p. situată în 

extravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a 

parcelei funciare 1602 înscrisă în CF 1021 a comunei 

cadastrale Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată, S: 

proprietate privată, V: Comuna Frumosu, E: proprietate privată 

-Extras de CF nr.       

II  Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

4 

 

 

F 

        -parcela  1F în suprafață de 1076 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1750/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată, S: proprietate 

privată, V: proprietate privată, E: Comuna Frumosu 

 

 

-Extras de CF nr.       

30930 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

 

 

 

 

 

P 

        -parcela  2P în suprafață de 1552 m.p. situată în 

extravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a 

parcelei funciare 1750/1 înscrisă în CF 918 a comunei 

cadastrale Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată, S: 

proprietate privată, V: proprietate privată, E: Comuna Frumosu 



 

 

5 

 

 

F 

        -parcela  1F în suprafață de 2207 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1757/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna 

Frumosu, V: proprietate privată, E: Comuna Frumosu 

 

 

-Extras de CF nr.       

30523 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold  

 

6 

 

 

F 

        -parcela  1F în suprafață de 3195 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1757/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna 

Frumosu, V: Comuna Frumosu, E: Comuna Frumosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        F 

        -parcela  1F în suprafață de 65 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1757/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna 

Frumosu, V: pârâul Dragoșa, E: Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

30523 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

        -parcela  2F în suprafață de 163 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 2034 înscrisă în CF Vl II a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna 

Frumosu, V: Comuna Frumosu,pârâul Dragoșa, E: Comuna 

Frumosu(drum vicinal) 

-Extras de CF nr.       

II Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

        -parcela  3F în suprafață de 228 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1757/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată, S: Comuna 

Frumosu, V: Comuna Frumosu, E: Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

30523 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

        -parcela  4F în suprafață de 47 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 2027 înscrisă în CF Vol II a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată, S: Comuna 

Frumosu, V: Comuna Frumosu, E: Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

II Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

8 

 

 

F 

        -parcela  1F în suprafață de 885 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1750/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată, S: Comuna 

Frumosu(drum vicinal), V: Comuna Frumosu(drum comunal), 

E: Comuna Frumosu(drum vicinal) 

-Extras de CF nr.       

30930 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

        -parcela  1F în suprafață de 51 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 129/1 înscrisă în CF 489 a comunei cadastrale Deia, 

învecinat cu N: Comuna Frumosu(drum comunal), S:pârâul 

Deia, V: Comuna Frumosu(drum comunal), E: Comuna 

Frumosu 

-Extras de CF nr.       

32109 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

        -parcela  2F în suprafață de 1155 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 724/1 înscrisă în CF Vol.I  a comunei cadastrale Deia, 

învecinat cu N: Comuna Frumosu(drum comunal), S:pârâul 

Deia,Comuna Frumosu, V: Comuna Frumosu,pârâul Deia, E: 

Comuna Frumosu 

Adresa 

nr.943/19.01.2023 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

 



        -parcela  3F în suprafață de 1668 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1660 înscrisă în CF Vol.II  a comunei cadastrale 

Vama, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S:pârâul Deia, V: 

Comuna Frumosu, E: pârâul Deia 

-Extras de CF nr.       

......... ................. 

Frumosu, eliberat 

de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

 

10 

 

 

F 

        -parcela  1F în suprafață de 135 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 200/1 înscrisă în CF 489  a comunei cadastrale Deia, 

învecinat cu N: Comuna Frumosu, S:Comuna Frumosu, pârâul 

Deia, V: Comuna Frumosu, E: pârâul Deia, Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

32133 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

11 

 

 

F 

        -parcela  1F în suprafață de 953 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1757/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: proprietate 

privată, V: Comuna Frumosu(drum vicinal), E: pârâul Dragoșa 

-Extras de CF nr.       

30523 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

        -parcela  1F în suprafață de 372 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1756 înscrisă în  CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: proprietate 

privată, V: Comuna Frumosu(drum vicinal), E: Comuna 

Frumosu 

-Extras de CF nr.       

32292 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

        -parcela  2F în suprafață de 592 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1757/1 și din o parte  a parcelei funciare 1757/2, 

ambele înscrise în CF 918 a comunei cadastrale Frumosu, 

învecinat cu N: proprietate privată, S: Comuna Frumosu, V: 

Comuna Frumosu, E: Comuna Frumosu, pârâul Dragoșa 

-Extras de CF nr.       

30523 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

        -parcela  3F în suprafață de 282 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1755/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna 

Frumosu(drum comunal), V: Comuna Frumosu, E: Comuna 

Frumosu(drum comunal) 

-Extras de CF nr.       

32298 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

        -parcela  4F în suprafață de 297 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 1753/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: pârâul Dragoșa, S: Comuna 

Frumosu, V: Comuna Frumosu, E: Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

32303 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

        -parcela  5F în suprafață de 401 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 2027 și din o parte  a parcelei funciare 2034, ambele 

înscrise în CF Vol II a comunei cadastrale Frumosu, învecinat 

cu N: Comuna Frumosu, S: proprietate privată, V: Comuna 

Frumosu, E: Comuna Frumosu 

-Extras de CF nr.       

CF nr.II  Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

 

 

 

13 

 

 

CC 

        -parcela  1CC în suprafață de 250 m.p. situată în 

intravilanul localității Frumosu provenită  din o parte a parcelei 

funciare 607 înscrisă în CF 489 a comunei cadastrale Deia, 

învecinat cu N: Comuna Frumosu(drum comunal), S: 

proprietate privată, V: proprietate privată, E: proprietate 

privată 

-Extras de CF nr.       

32105 Frumosu, 

eliberat de B.C.P.I. 

 C-lung  Mold 

 

                         

 

                    Președintele de ședință,                                                        Contrasemnează: 
                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                           Rusu Aurel 


