
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
HOTĂRÂRE   

privind desfiinţarea, pe cale administrativă, a  lucrărilor de construcție realizate ilegal pe terenul  

ce aparţine domeniului public al comunei Frumosu, județul Suceava 

 
 Consiliul local Frumosu, întrunit în ședința ordinară din data  de 27.10.2021; 

Analizând:  

- proiectul de hotărâre nr.9464 din   21.10.2021 inițiat de primarul comunei Frumosu; 

- referatul de aprobare  nr.9465 din 21.10.2021  al primarului comunei Frumosu; 

- raportul nr. 9466 din 21.10.2021 întocmit de compartimentul de specialitate al primarului comunei 

Frumosu; 

- procesul verbal de constatare nr.6939 din 23.07.2021; 

- avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Frumosu; 

- extrasul de CF nr.32303 Frumosu, parcela cadastrală nr.1753/1; 

- parcela nr.1DR din planul de amplasament  și delimitare a imobilului întocmit de ing.Lucaci Dan Sorin 

la data de 30.09.2021; 

- procesul verbal nr.9108 din 08.10.2021 al comisiei de specialitate privind inventarierea bunurilor 

aparținând domeniului public al Comunei Frumosu,județul Suceava; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 33 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru 

realizarea locuințelor, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- anexa nr. 3 lit.a) la H.G. nr. 548/1999, în aplicarea Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a),art.286 alin.(1),alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1.Se aprobă desfiinţarea, pe cale administrativă, a lucrărilor de construcție realizate  ilegal de 

numitul Huțuleac Dumitru din comuna Frumosu, sat Dragoșa nr.638A, județul Suceava, pe drumul vicinal care 

asigură accesul din DC 33A Dragoșa, al riveranilor la proprietățile din domeniul public și privat al comunei 

Frumosu, respectiv construirea de către acesta a unei terase din lemn, pe fundație din beton,  fără autorizație de 

construire și amplasată pe domeniul public al comunei Frumosu,județul Suceava.  

Art.2.Desființarea construcției mai sus menționate se va face în temeiul prevederilor art.33 din Legea 

nr.50/1991, cu respectarea procedurii reglementate de același act normativ, pe cale administrativă, fără emiterea 

unei autorizații de desființare și fără sesizarea instanțelor judecătorești.Cheltuielile ocazionate de această 

procedură se vor suporta din bugetul local. 

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul comunei Frumosu, 

judeţul Suceava prin compartimentele de specialitate. 

 Art.4.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului comunei 

Frumosu, compartimentului urbanism, d-lui Huțuleac Dumitru și se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului 

Suceava, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

   

                   Președinte de ședință                                             Contrasemnează 

                                                   Ioan Buga                                               Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                  Aurel Rusu 
Frumosu la 27.10.2021 
Nr.85 
 
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 : 10  -Împotriva : 1  -Abțineri : 2 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2024652
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2020725

