
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_________________________________________________________________________ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea creditelor de angajament pentru obiectivele de investiții 

multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2021-2023 

 

     Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Frumosu în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat cu nr.8527 din 22.09.2021; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr.8528 din 22.09.2021; 
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Frumosu; 
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1),(2) lit.b) și alin.4 lit.e) și art. 139 , art.196 

alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă creditele de angajament pentru obiectivele de investiții multianuale ale 
bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2021-2023, astfel: 
             
Nr. 
crt 

Explicatii Total credite 
multianuale 

Anul       
2021 

Anul 
2022 

Anul     
2023 

1.  Amenajare și modernizare 
Grădinița de copii Frumosu, în 
com.Frumosu, județul Suceava 

 
2.039.229,78 

 
103.000 

 
970.000 

 
966.229,78 

 Total cap.65.02     
2. Înființare rețea de alimentare 

cu apă și apă uzată în 
localitatea Frumosu, județul 
Suceava  (act aditional nr.3) 

 
14.083.233,54 

 
7.754.903.32 

 
0 

 
0 

 Cap.70.05.01   2.656.456,55   
 Cap.74.02.06  5.098.446,77   

 
Art.2.Primarul comunei Frumosu prin compartimentul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 



Art.3.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 
Frumosu, Judetul Suceava, Instituției Prefectului Județului Suceava pentru controlul legalității. 
 

                       Președintele de ședință,                                                       Contrasemnează: 
                                             Ioan Buga                                                          Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                    Aurel Rusu 

 
 
 
 

Frumosu la 27.09.2021 
Nr.70 

 
 
 
 
 

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 : 11 
Voturi:-Pentru : 11 
            -Împotriva : 0 
            -Abțineri : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


