
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_________________________________________________________________________ 

  

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  achiziționării unui topitor mastic bituminos  
pentru colmatare rosturi și fisuri 

 
     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) Legea 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.9367 din 26.10.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr.9638 din 26.10.2021; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Frumosu; 
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (4) lit.d) şi alin.(7) lit.m), art. 139 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 achiziționarea unui topitor mastic bituminos  pentru colmatare rosturi și 

fisuri precum și a următoarelor materiale: 
- MASTIC BITUMINOS RALUFUG 198- 0,6 tone 
- Mixtura stocabila Sysfix Premium-20 saci 
- Bornit Haftgrund 20 L 
Art.2.Se aprobă alocarea din bugetul local a Comunei Frumosu a sumei de 35.000  lei(fără 

TVA), pentru realizarea achizițiilor  menționate la art.1. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează dl. primar Buga Constantin 

prin aparatul de specialitate. 
Art.4.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 

Frumosu, Judetul Suceava, Instituției Prefectului Județului Suceava pentru controlul legalității, precum 
și instituțiilor și persoanelor interesate. 

 

                       Președinte de ședință                                            Contrasemnează 

                                            Ioan Buga                                               Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                      Aurel Rusu 

 
Frumosu la 27.10.2021 
Nr.92 

 
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 : 13 
            -Împotriva : 0 
            -Abțineri : 0 


