
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

H O T Ă R Â R E 
privind revocarea unor hotărâri adoptate de Consiliul local Frumosu 

 
               Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.9174 din 12.10.2021 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava               
Raportul compartimentului de specialitate nr.9175 din 12.10.2021 din cadrul Primăriei 

comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 
Adresa Instituției Prefectului Județul Suceava cu nr.16313/10/2 din 06.10.2021; 

            -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.61 din 22.08.2021  privind vânzarea prin licitaţie 
publică  a unor terenuri  proprietate privată a U.A.T. Frumosu 
 -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.64 din 22.08.2021  privind completarea H.C.L. 
nr.122 din 31.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 
      -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.47 din 18.07.2021 privind declararea unor 
bunuri de uz și de interes public local. 
 -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.48 din 18.07.2021 privind apartenența unor 
bunuri imobile la domeniul public al comunei Frumosu județul Suceava 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1), art.139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.Se aprobă revocarea următoarelor hotărâri adoptate de către Consiliul  local 
Frumosu: 

      -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.61 din 22.08.2021  privind vânzarea prin 
licitaţie publică  a unor terenuri  proprietate privată a U.A.T. Frumosu 
      -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.64 din 22.08.2021  privind completarea H.C.L. 
nr.122 din 31.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 
      -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.47 din 18.07.2021 privind declararea unor 
bunuri de uz și de interes public local. 
      -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.48 din 18.07.2021 privind apartenența unor 
bunuri imobile la domeniul public al comunei Frumosu județul Suceava. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul comunei 
prin compartimentul de specialitate. 
 
      Președinte de ședință                                                     Contrasemnează 

                                             Ioan Buga                                                          Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                    Aurel Rusu 
Frumosu la 14.10.2021 
Nr.76 

 
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 : 10 
Voturi:-Pentru : 10 
            -Împotriva : 0 
            -Abțineri : 0 


