
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea unor  hotărâri  
adoptate de Consiliul local Frumosu 

 
               Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.9215 din 13.10.2021 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava               
Raportul compartimentului de specialitate nr.9216 din 13.10.2021 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(ref.la H.C.L. nr.10/2021,ref.la H.C.L. nr.21/2021.ref. la H.C.L. nr.32/2021), 
nr.7359/10/3 din 12.05.2021(ref.la H.C.L. nr.21/2021), nr. 13556/10/2 din 30.08.2021(ref. 
H.C.L. nr.46-47/2021) și nr.9638/10/2 din 01.07.2021(ref. La HCl nr.29/2021) 
 -Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.10 din 13.02.2021 privind apartenenta   
unor parcele de teren la domeniul privat  al comunei Frumosu judetul Suceava; 

-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.21 din 02.04.2021 privind apartenenta   
unor parcele de teren la domeniul privat  al comunei Frumosu judetul Suceava; 

-H.C.L. nr.29 din 07.05.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al Comunei Frumosu, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al UAT Frumosu 

-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.32 din 10.06.2021 privind  atestarea 
apartenenței   unor imobile-terenuri la domeniul privat  al comunei Frumosu judetul 
Suceava; 

-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.46 din 18.07.2021 privind  atestarea 
apartenenței   unor imobile-terenuri la domeniul privat  al comunei Frumosu judetul 
Suceava; 

-Hotărârea Consiliului Local Frumosu nr.47 din 18.07.2021 privind  declararea unor 
imobile ca bunuri de uz și de interes public local; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1), art.139, art.197, art.198 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr.10 din 13.02.2021 privind 

apartenenta   unor parcele de teren la domeniul privat  al comunei Frumosu judetul 
Suceava, H.C.L. nr.21 din 02.04.2021 privind apartenenta   unor parcele de teren la 
domeniul privat  al comunei Frumosu judetul Suceava,  H.C.L. nr.46 din 18.07.2021 
privind  atestarea apartenenței   unor imobile-terenuri la domeniul privat  al comunei 
Frumosu judetul Suceava, respectiv H.C.L. nr.47 din 18.07.2021 privind  declararea unor 
imobile ca bunuri de uz și de interes public local, în sensul menționării în preambulul 
acestor hotărâri a Decretului 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,  în scopul dovedirii dreptului 
de proprietate în cazul terenurilor înscrise în cartea funciară în favoarea comunei Deia. 

 



 
 
 
Art.2.Se aprobă completarea H.C.L. nr.32 din 10.06.2021 privind  atestarea 

apartenenței  unor imobile-terenuri la domeniul privat  al comunei Frumosu județul 
Suceava, respectiv a preambulului prin introducerea următoarelor temeiuri juridice: 

-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; 

Art.3. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr.29 din 07.05.2021 privind 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Frumosu, precum și 
actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT 
Frumosu,respectiv a Raportului de specialitate cu nr.3978 din 29.04.2021(  privitor la 
justificarea încetării uzului sau interesului public) și  a Anexelor 1-2 la H.C.L. nr.29/2021, 
ce sunt anexate  la prezenta hotărâre. 

Art.4.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.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 


