
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
H O T Ă R Â R E 

privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare domnului consilier local 
 Checheriță Constantin 

 
               Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava 
               Având în vedere : 
 -Adresa Instituției Prefectului Județul Suceava cu nr.11368/10/2 din 13.07.2021; 
 -Adresa Agenției Naționale de Integritate nr.29729/G/II/30.06.2021; 
 -Raportul de evaluare nr.13466/G/II/19.04.2018 cu privire la nerespectarea regimului 
juridic al conflictelor de interese în care s-a aflat  domnul Checheriță Constantin; 
 -Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.3849/23.06.2021 pronunțată în dosar  
nr.3648/2/2018; 

 Referatul de aprobare nr.7656 din 18.08.2021 prezentat de primarul  comunei 
Frumosu,judeţul Suceava;              

 Raportul compartimentului de specialitate nr.7657 din 18.08.2021 din cadrul Primăriei 
comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

 Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Frumosu; 
                 În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(6),ale art.228 alin.(5),art.233 alin.1 lit 
,,f,,alin.2,art.238 alin.1 și alin.2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.Domnului Checheriță Constantin, consilier local în cadrul Consiliului local al 

comunei Frumosu județul Suceava, i se aplică sancțiunea disciplinară de diminuare a 
indemnizației lunare de 10% pentru 1 lună, ca urmare a încălcării prevederilor legale 
referitoare la conflictul de interese. 

Art.2.Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează 
primarul comunei Frumosu prin compartimentul de specialitate. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județul Suceava, Primarului 
comunei Frumosu, compartimentului financiar contabil, d-lui consilier local Checheriță 
Constantin. 
                            Președinte de ședință,                                                       Contrasemnează: 

                                                 Buga Ioan                                                           Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
Frumosu la 22.08.2021 
Nr.62 
 
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 : 9 
Voturi:-Pentru : 8 (dl Checheriță Constantin nu a votat) 
            -Împotriva : 0 
            -Abțineri : 0  


