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ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 30.01.2023  în cadrul ședinței ordinare  

a  Consiliului local Frumosu  

 

Lucrările ședinței ordinare au fost deschise de dl viceprimar  Niga Alexandru 

Gabriel desemnat președinte  de ședință pentru lunile noiembrie-decembrie 2022 și 

ianuarie 2023   prin H.C.L. nr.108 din 30.10.2022. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel asigură Consiliul local că va respecta 

prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local precum și 

prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la buna desfășurare a 

lucrărilor ședinței de astăzi.  

Se aduce la cunoștiința membrilor consiliului local: 

- obligația de a comunica dacă există un potențial conflict de 

interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi. 

-   faptul că hotărârile cu caracter individual sunt luate întotdeauna prin vot secret, 

conform prevederilor art.139 alin.(6),teza a II-a din Codul administrativ aprobat prin OUG 

nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  

-   procedura de comunicare a proceselor-verbale ale ședințelor comisiilor de 

specialitate din cadrul consiliilor locale, respectiv obligativitatea respectării prevederilor 

legale în acest sens. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel informează pe cei prezenți, că în această zi  

Consiliul local a fost convocat în ședință ordinară de primarul comunei Frumosu prin 

Dispoziția cu nr. 23 din 23.01.2023 . 

De asemenea informează autoritatea deliberativă că la intrarea în sală s-a facut 

apelul nominal și s-a constatat că la lucrările ședintei de astăzi participă un număr de 13 

consilieri în funcție din cei 13 convocați. 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel invită pe domnul primar Buga 

Constantin  să prezinte proiectul ordinei de zi.  

Astfel  dl. primar Buga Constantin dă citire  următorului proiect al ordinei de zi : 

-1.Aprobarea procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local Frumosu din 

23.01.2023.  

-2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al Comunei Frumosu pe 

anul 2023  și a estimărilor pe anii 2024-2026-inițiator Primar Buga Constantin 

-3.Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței   unor  imobile la domeniul 

privat   al comunei Frumosu județul Suceava-inițiator Primar Buga Constantin 

-4.Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței   unor  imobile la domeniul 

public   al comunei Frumosu județul Suceava-inițiator Primar Buga Constantin 

-5.Proiect de hotărâre completarea și actualizarea Inventarului bunurilor imobile 

aparținând  domeniului privat al comunei Frumosu-inițiator Primar Buga Constantin 
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-6.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Frumosu județul Suceava-inițiator Primar Buga Constantin 

-7.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 

şi  personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Frumosu, pentru anul 2023-inițiator Primar Buga Constantin 

-8.Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la  Școala 

Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu -inițiator Primar Buga Constantin 

-9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului de evaluare asupra activitatii 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Frumosu pentru perioada 

01.01.2022-31.12.2022-inițiator Primar Buga Constantin 

 -10.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor -inițiator Primar Buga Constantin 

-11.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de evacuare a populației, unor 

bunuri materiale și colectivități de animale în situații de urgență al comunei Frumosu 

județul Suceava--inițiator Primar Buga Constantin 

-12.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Frumosu--inițiator Primar 

Buga Constantin 

-13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de  acțiuni și de lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001, privind venitul 

minim garantat, precum și persoanelor sancționate sau condamnate cu obligarea presării 

unei activități neremunerate în folosul comunității ce se vor desfășura în anul 2023--

inițiator Primar Buga Constantin 

-14.Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință-inițiator 

viceprimar Niga Alexandru Gabriel 

SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI: 

-15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul local al Comunei Frumosu pentru activități nonprofit de 

interes general  

-16.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Frumosu pentru anul 2023  

 -17.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor referitor la colectarea deșeurilor  

de pe raza U.A.T. Frumosu 

-18.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului referitor la sortarea deșeurilor 

de pe raza U.A.T. Frumosu 

   -19.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Extindere canalizare 
menajeră și alimentare cu apă în  satele Deia, Dragoșa și Frumosu, din Comuna Frumosu, 
Județul Suceava” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 
Componenta 1 – Managementul apei, INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și 
canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul 
accelerat de conformare cu directivele europene 

-20.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ”Construirea unei unități de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului 

propriu, în Comuna Frumosu, Judetul Suceava” 
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-21. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local Frumosu pentru 

alimentarea  cu energie electrică(branșament electric pe domeniul public) a locuinței 

particulare a d-lui Niga Ion-Sava  

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții 

„Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă în Comuna Frumosu, județul Suceava”, 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a 

sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului 

- prezentare raport  la activitatea desfășurată în cadrul primăriei Frumosu în cursul 

sem.II 2022pe linie de protecție socială 

-prezentare adresa nr.965/10/7 din 16.01.2022 referitor la prezentarea de către 

aleșii locali a rapoartelor de lege 

 Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel supune la vot ordinea  de zi  prezentată și 

suplimentată, fiind aprobată cu unanimitate de voturi-13 voturi pentru. 

Intrând în ordinea de zi dl  președinte Niga Alexandru Gabriel, dă cuvântul d-lui 

secretar general Rusu Aurel pentru a prezenta proiectele de hotărare, respectiv referatele 

de aprobare, cu precizarea că  unele proiecte au mai suportat modificări/completări față de 

varianta inițială, pentru a se respecta prevederile legale, astfel:  

1.Referitor la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2023-se  precizează  următoarele: 

Luând în considerare Legea nr. 368/2022 din 19 decembrie 2022 bugetului de stat 

pe anul 2023 apărută în Monitorul oficial nr. 1215 din 19 decembrie 2023 este necesar 

aprobarea bugetului general al comunei Frumosu pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-

2026 de către Consiliului Local, ținând cont de următoarele puncte : 

La elaborarea bugetelor,  ordonatorii de credite si autoritatile deliberative au 

obligatia sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele 

anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul; 

Programul de investitii al fiecarei  unitati administrativ-teritoriale se aproba ca 

anexa la bugetul local, avandu-se in vedere prevederile Cap. 3-Sectiunea a  3-a din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,  

potrivit formularelor din Scrisoarea-cadru nr. 465118/2019 privind contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 si a 

estimarilor pentru anii 2024-2026; 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din 

bugetul comunei Frumosu pentru anul 2023. 

 Pe baza programului Programului anual de finanţări nerambursabile al Comunei 

Frumosu, activităţile non-profit vor fi finanțate.  

Conform legislației în vigoare salariile funcționarilor publici și persoanelor 

contractuale a personalului din cadrul aparatului de specialitate al comunei Frumosu 

trebuie asigurate.  

Se va avea în vedere:  

             - anexa nr.1 la adresa SVG_STZ/61/10.01.2023  a  AJFP Suceava privind repartizarea 

pe unităţi administrativ-teritoriale din judetul Suceava  a sumelor defalcate din TVA pentru 
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finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, 

aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 368 pe anul 2023; 

           - adresa  SVG_STZ /143/25.01.2023   prin care au fost comunicate sumele defalcate 

din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023,  cu destinatia finantarea de baza 

a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat prevazute la art.104, ali.(2) lit. b)-d) din 

Legea educatiei nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

          - Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr.1/11.01.2023 privind aprobarea 

repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava a Fondului la Dispozitia  

Consiliului Judetean Suceava pe anul 2023; 

              Și în anul 2023 bugetele locale se aprobă pe două secţiuni şi anume: secţiunea de 

funcţionare şi secţiunea de dezvoltare; 

În situaţia în care gradul de colectare a veniturilor proprii programate în ultimii doi 

ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează  veniturile 

proprii pentru anul curent, cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent ( art.14 alin.7). 

În anul 2023 finantarea drepturilor asistentilor pesonali ai persoanelor cu handicap 

grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, 

oraselor  si municipiilor se asigura din sume defalcate din TVA si din venituri proprii; 

            Față de cele prezentate se impune aprobarea prezentului proiect de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

2Referitor la Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței   unor  

imobile la domeniul privat   al comunei Frumosu județul Suceava,  se  precizează  

următoarele: 

În urma efectuării măsurătorilor topo-cadastrale s-au identificat parcele de teren 

situate în intravilanul comunei Frumosu, conform planului de amplasament și delimitare 

anexat proiectului, care necesită reglementarea situației juridice în cartea funciară. 

              Terenurile în cauză nefiind din categoria bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

comunei Frumosu, prevăzute în anexa nr.4 la OUG nr.57/2019-privind Codul administrativ, 

fac parte din domeniul privat al comunei, conform art.354 la OUG nr.57/2019, se află în 

circuitul civil și se supun regulilor prevăzute de legea nr.287/2009. 

Pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a comunei 

Frumosu, asupra  acestor terenuri, se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al 

comunei Frumosu a acestor terenuri din anexa de la proiect. 

 

 

3.Referitor la Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței   unor  

imobile la domeniul public   al comunei Frumosu județul Suceava -se  precizează  

următoarele: 

Având în vedere că pe raza comunei Frumosu  mai există imobile care  nu fac parte 

din domeniul public al Comunei Frumosu. 

Văzând  prevederile Hotărârii Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea 

domeniului public al județului Suceava,   
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În acest sens se impune atestarea acestor imobile la domeniul public al comunei 

Frumosu, fiind prima etapă pentru completarea Inventarului domeniului public al comunei 

Frumosu,astfel:  

-parcela 1DR  în suprafață de 149 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 1757/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N:proprietate privată, S: proprietate privată, V:pârâul Dragoșa,E: 

Comuna Frumosu 

-parcela 2DR  în suprafață de 62 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 2031/2 înscrisă în CF Vol.II a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată, S: proprietate privată, V:Comuna Frumosu,E: 

Comuna Frumosu 

    -parcela 3DR  în suprafață de 87 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 1750/4 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: proprietate privată, S: proprietate privată, V:Comuna 

Frumosu,E:drum comunal 

-parcela 1DR  în suprafață de 184 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 1756 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu(drum vicinal), S: proprietate privată-Comuna 

Frumosu, V:Comuna Frumosu-proprietate privată,E: Comuna Frumosu 

-parcela 2DR  în suprafață de 36 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 2034 înscrisă în CF Vol.II a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu(drum vicinal), S:-Comuna Frumosu, V:Comuna 

Frumosu(drum vcinal),E: Comuna Frumosu 

-parcela 3DR  în suprafață de 45 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 2027 înscrisă în CF Vol.II a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu, V:-proprietate privată,E: 

Comuna Frumosu 

 -parcela  4DR  în suprafață de 183 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu 

și provenită din o parte a parcelei funciare 1755/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu(drum comunal), V:-

proprietate privată,E: Comuna Frumosu 

   -parcela  1DR  în suprafață de 20 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 130/1 înscrisă în CF 489 a comunei cadastrale 

Deia, învecinat cu N: drum, S: Comuna Frumosu, V:-proprietate privată,E: proprietate 

privată 

-parcela  2DR  în suprafață de 7 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 692 înscrisă în CF Vol.I a comunei cadastrale Deia, 

învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu, V:-proprietate privată,E: proprietate 

privată 

-parcela  3DR  în suprafață de 23 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 692 înscrisă în CF Vol.I a comunei cadastrale Deia, 

învecinat cu N: drum comunal, S: Comuna Frumosu, V:-proprietate privată,E: proprietate 

privată 
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-parcela  4DR  în suprafață de 15 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 129/1 înscrisă în CF 489 a comunei cadastrale 

Deia, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu, V:-proprietate privată,E: 

proprietate privată 

-parcela  5DR  în suprafață de 185 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu 

și provenită din o parte a parcelei funciare 129/1 înscrisă în CF 489 a comunei cadastrale 

Deia, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu, V:-proprietate privată,E: 

proprietate privată 

-parcela  6DR  în suprafață de 19 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 724/1 înscrisă în CF Vol.I a comunei cadastrale 

Deia, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu, V:-proprietate privată,E: 

proprietate privată 

-parcela  7DR  în suprafață de 63 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu și 

provenită din o parte a parcelei funciare 724/1 înscrisă în CF Vol.I a comunei cadastrale 

Deia, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: pârâul Deia, V:-Comuna Frumosu,E: proprietate 

privată 

-parcela  8DR  în suprafață de 111 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu 

și provenită din o parte a parcelei funciare 1662 înscrisă în CF Vol.II a comunei cadastrale 

Vama, învecinat cu N: proprietate privată, S: Comuna Frumosu, V:-Comuna Frumosu,E: 

Comuna Frumosu 

-parcela  9DR  în suprafață de 333 m.p. situată în extravilanul localității Frumosu 

și provenită din o parte a parcelei funciare 1662 înscrisă în CF Vol.II a comunei cadastrale 

Vama, învecinat cu N: Comuna Frumosu -proprietate privată, S: pârâul Deia, V:-Comuna 

Frumosu,E: Comuna Frumosu 

-parcela  1DR  în suprafață de 254 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu 

și provenită din o parte a parcelei funciare 285/1 înscrisă în CF 489 a comunei cadastrale 

Deia, învecinat cu N: Comuna Frumosu, S: Comuna Frumosu, V:- proprietate privată,E: 

proprietate privată 

-parcela  2DR  în suprafață de 1056 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu 

și provenită din o parte a parcelei funciare 285/1 înscrisă în CF 489 a comunei cadastrale 

Deia, învecinat cu N: pârâul Deia, S: proprietate privată, V:- Comuna Frumosu,E: Comuna 

Frumosu 

-parcela  2DR  în suprafață de 1056 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu 

și provenită din o parte a parcelei funciare 285/1 înscrisă în CF 489 a comunei cadastrale 

Deia, învecinat cu N: pârâul Deia, S: proprietate privată, V:- Comuna Frumosu,E: Comuna 

Frumosu 

-parcela  4DR  în suprafață de 425 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu 

și provenită din o parte a parcelei funciare 695 înscrisă în CF Vol.I a comunei cadastrale 

Deia, învecinat cu N: pârâul Deia, S: Comuna Frumosu, V:- Comuna Frumosu,E: proprietate 

privată 

   -parcela  1DR  în suprafață de 1576 m.p. situată în intravilanul localității Frumosu 

și provenită din o parte a parcelei funciare 1750/1 înscrisă în CF 918 a comunei cadastrale 

Frumosu, învecinat cu N: comuna Frumosu, S: drum comunal, V:- Comuna Frumosu,E: 

proprietate privată 
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4.Referitor la Proiectul de hotărâre privind completarea și actualizarea 

Inventarului bunurilor imobile aparținând  domeniului privat al comunei Frumosu -se  

precizează  următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 357, din OUG nr.57/2019, “Inventarul prevăzut la alin. (1) 

se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale.” ,..se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită si are 

obligaţia de a actualiza inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic 

al bunurilor respective. 

Ținând cont că prin H.C.L. nr.78 din 14.10.2021 s-a aprobat  Inventarul  bunurilor 

imobile aparținând domeniul privat al comunei Frumosu, ultima completare fiind prin H.C.L. 

nr.154 din 29.12.2022, iar între timp au fost identificate și alte parcele care trebuie înscrise 

în domeniul privat al comunei Frumosu, sau trebuie scoase din inventar  prin abrogare ca 

urmare a vânzării acestora, se impune completarea și actualizarea acestui inventar,  astfel: 

-Teren în suprafață de 145.374 m.p.situat în extravilanul comunei Frumosu, 

categoria de folosință pășune, având nr. cadastral 38365Vecinătăți: N-pădure OS Vama, S- 

pădure OS Vama,V- pădure OS Vama,E- pădure OS Vama 

-Teren în suprafață de 10.000  m.p. situat în extravilanul comunei Frumosu, 

categoria de folosință pășune, având nr. cadastral 38366, Vecinătăți: N-pădure OS Vama, S- 

pădure OS Vama,V- pădure OS Vama,E- pădure OS Vamaâ 

-Teren în suprafață de 1562 m.p.situat în intravilanul comunei Frumosu, categoria 

de folosință fâneață, având nr. cadastral 30250 Vecinătăți: N: DJ 176,  S-proprietate 

privată,V- Comuna Frumosu   E- proprietate privată 

-Teren în suprafață de 1310 m.p.situat în intravilanul comunei Frumosu, categoria 

de folosință fâneață, având nr. cadastral 38284 Vecinătăți: N: DJ 176,  S-proprietate 

privată,V- Comuna Frumosu   E- proprietate privată 

La secțiunea I ,,Bunuri imobile” se actualizează poziția nr.2 ca urmare a  efectuării 

operațiunii de dezmembrare  a imobilului teren de 155.374 m.p. –CF 36241, în imobilul 

teren de 145.374 m.p.-CF 38365 și teren de 10.000 m.p. - CF 38366. 

Avand in vedere cele prezentate  se consideră utilă promovarea prezentului proiect 

de hotărâre, privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor imobile care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Frumosu, conform celor menționate. 

 

 

5.Referitor la Proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul 

privat în domeniul public al comunei Frumosu județul Suceava -se  precizează  

următoarele: 

 Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al 

Comunei Frumosu, a fost elaborat  pentru trei parcele de teren,  care  necesită a fi trecute 

din domeniul privat în domeniul public , astfel: 

-un teren situat în   extravilanul comunei Frumosu județul Suceava în suprafață de 

10.000 m.p. categoria de folosință curți construcții și pășune, având nr. cadastral 38366 din 
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zona Hâga, care pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul unui proiect este 

necesar a fi în domeniul public 

-un teren situat în   intravilanul comunei Frumosu județul Suceava în suprafață de 

1.562 m.p. categoria de folosință fâneață, având nr. cadastral 30250, care asigură accesul la 

mai multe proprietăți private 

-un teren situat în   intravilanul comunei Frumosu județul Suceava în suprafață de 

1.310 m.p.categoria de folosință fâneață, având nr. cadastral 38284 

În aceste condiții este necesar adoptarea unei hotărâri conform celor prezentate. 

 

6.Referitor la Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi  personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Frumosu, pentru anul 2023 -se  precizează  următoarele: 

Potrivit prevederilor art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare: (1) ‚,Pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din 

aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile 

publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc 

prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative 

la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.’’ La stabilirea salariilor de 

bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Frumosu, trebuie avută raportarea la nivelul salariului 

de bază minim brut pe țară garantat în plată, în anul 2023, conform Hotărârii Guvernului nr. 

1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.  

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobarii consiliului local are in vedere 

respectarea principiilor care stau la baza sistemului de salarizare: principiul legalitatii, 

principiul nediscriminarii, principiul egalitatii, principiul importantei sociale a muncii, 

principiul stimularii personalului din sectorul bugetar, principiul ierarhizarii, principiul 

transparentei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilitatii 

financiare, principiul publicitatii.  

La stabilirea salariilor de bază se vor avea in vedere următoarele criterii generale:  

a) cunoștintele și experienta;  

b) complexitate, creativitate și diversitatea activităților;  

c) judecata și impactul deciziilor;  

d) responsabilitate, coordonare și supervizare;  

e) dialog social și comunicare;  

f) condiții de muncă;  

g) incompatibilitati și regimuri speciale.  

În temeiul art. 2 alin.1, lit. a din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile legii se 

aplică: „ personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, 

Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, unităţile teritoriale, autorităţi ale 

administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, 



 9 

precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, 

bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale”;  

Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei 

instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt 

prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din legea cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi 

gradaţii.  

Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, 

corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică 

şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul 

de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele nr. I-IX din Legea-cadru, precum şi a 

personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare.  

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi 

cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data 

îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:  

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

prevăzut în anexele la lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;  

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;  

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de 

bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;  

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de 

bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;  

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 

avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.  

Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de 

credite, cu respectarea prevederilor art. 25, prin înmulţirea coeficientilor cu salariul de 

bază minim brut pe ţară garantat in plata.  

Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), 

fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a 

indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a 

viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, 

oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului 

Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de 

personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.  

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2022 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, „incepand cu data de 1 

ianuarie 2023, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include 

sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în 

medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.”  
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Luând in considerare anvelopa bugetară preconizată pentru anul 2023, în care 

utilizarea fondurilor publice trebuie să fie direcţionată cu precădere pentru stimularea 

investiţiilor, dar şi cu obligativitatea respectării principiului ierarhizării salariilor, atât pe 

verticală, cât şi pe orizontală, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii 

desfăşurate, precum şi a principiului sustenabilităţii financiare, se impune ca, începând cu 

data de 01.01.2023, să se stabilească salariile de bază ale personalului din aparatul de 

specialitate al Primarului Comunei Frumosu,/ 

Facem precizarea că această propunere nu este de natură să genereze costuri 

semnificative pentru bugetul local, având totodată rolul de a asigura menţinerea unui 

sistem de plată echitabil, în concordanţă cu evoluţia economică şi indicele de creştere a 

preţurilor bunurilor de consum.  

Având în vedere cele expuse mai sus, sub aspectul temeiului legal menţionat dar şi în 

conformitate cu prevederile :  

1.-Legii nr. 153/2017, prind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

2.-Hotărârii nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată;  

3. -Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificarile si completările 

ulterioare;  

4.-Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

5.-Legii 292/2011, a asistenţei sociale, cu modificările şi completarile ulterioare,  

6.-Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

se consideră ca fiind întrunite condiţiile de legalitate şi oportunitate, în conformitate 

cu prevederile art 11 din legea nr. 153/2017, prind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art 129, şi art 196 

alin 1 lit a, din Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, și în consecință se  propune aprobarea salariilor de 

bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” utilizate în aparatul 

de specialitate al Primarului Comunei Frumosu, începând cu data de 01 ianuarie 2023, 

conform anexei la proiect. 

 

7.Referitor la Proiectul de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor 

didactice de la  Școala Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu -se  precizează  următoarele: 

Având în vedere prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, ale Ordinului 

ministrului educaţiei nr. 3753/2011, respectiv adresa Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” 

Frumosu cu nr. 8/04.01.2023 adresată Consiliului local al comunei Frumosu, prin care se 

solicită aprobarea alocării de fonduri necesare decontării navetei cadrelor didactice pentru 

pentru luna decembrie 2022, în sumă de 2.748 lei, se impune a se deconta naveta cadrelor 

didactice de la  Școala Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu conform borderourilor depuse în 

acest sens. 
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8.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Raportului de evaluare 

asupra activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Frumosu 

pentru perioada 01.01.2022-30.12.2022-se  precizează  următoarele: 

Prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea Raportului de evaluare asupra 

activității Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Frumosu pentru 

perioada 01.01.2022-30.12.2022. 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Frumosu și-a desfășurat 

activitatea respectând legislația în vigoare, prin coordonare directă a Președintelui 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență Frumosu - Primar Buga Constantin. 

În anul 2022, S.V.S.U. a funcționat conform regulamentului de organizare și 

funcționare aprobat prin H.C.L. nr. 71/24.07.2022 , activitatea desfășurată având la bază 

prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI nr.160/2007 

privind prevenirea situațiilor de urgență și OMAI nr. 163/2007 privind aprobarea 

Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

În prezentul raport, s-a prezentat activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență pe parcursul anului trecut. 

  

9.Referitor la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și 

Acoperire a Riscurilor -se  precizează  următoarele: 

 Având în vedere prevederile art. 6. alin. (1) şi (2),din Legea nr.481/2004 privind 

protecţia civilă, republicată,    conform căreia Planul de Analiză şi de Acoperire a Riscurilor,   

se întocmește de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de Consiliul Local. 

şi se actualizează la fiecare început de an  sau ori de căte ori apar alte riscuri decât cele 

analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori 

asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil 

teritorial se impune aprobarea  de către Consiliul  Local Frumosu a prezentului proiect.  

 

10.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de evacuare a 

populației, unor bunuri materiale și colectivități de animale în situații de urgență al 

comunei Frumosu județul Suceava -se  precizează  următoarele: 

Evacuarea este o măsură de protecție civilă luată inainte,pe timpul sau după 

producerea unei situatii de urgentă care consta in scoaterea din zonele afectate sau 

potenbtial afectate  in mod organizat a populatiei,a unor instituții publice,opratori 

economici,animalelor,bunurilor materiale si dispunerea lor in zone sau localitati care 

asigură conditii de protectie si supravietuire. 

 Acțiunile de evacuare se planifică si se organizează în funcție de tipul de risc, 

avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evolutia si amploarea 

consecintelor acestuia. 

În acest sens este necesar întocmirea si aprobarea  Planului de evacuare a 

populației,a unor bunuri materiale și colectivități de animale în situații de urgență al 

comunei Frumosu județul Suceava  
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11.Referitor la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Frumosu -se  precizează  următoarele: 

Analizand prevederile art. 129, alin. (1) si alin. (2) din OUG nr. 57 / 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare din care reiese necesitatea 

adoptarii unei hotarari privind aprobarea Regulamentului actualizat si completat de 

organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Frumosu, 

judetul Sucava, mentionand ca in sfera de autoritate a Consiliului Local se regaseste faptul 

ca aceste are atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie 

precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului : Consiliul 

local are initiative si hotaraste, in conditiile legii in toate problemele de interes local, cu 

exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei 

publice locale sau centrale;  

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (3) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local aproba, in conditiile 

legii, la propunerea primarului infiintarea, organizarea si statul de functii al aparatului de 

specialitate al primarului .  

Luand in considerare prevederile art. 40, alin. (1) din Legea nr. 53 / 2003 – Codul 

Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia angajatorul are obligatia sa 

stabileasca organizarea si functionarea unitatii.  

Tinand cont de faptul ca Regulamentul de Organizare si Functionare este un 

instrument de conducere care descrie structura unei organizatii, prezentand pe diferitele ei 

componente atributii, competente, niveluri de autoritate, responsabilitati, mecanisme de 

relatii;  

Avand in vedere cele expuse se supune spre dezbatere si aprobare Consiliului Local 

al comunei Frumosu proiectul de hotarare privind actualizarea regulamentului de 

organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Frumosu, 

judetul Suceava, in forma propusă. 

 

 

12.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de  acțiuni și 

de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 

nr.416/2001, privind venitul minim garantat, precum și persoanelor sancționate sau 

condamnate cu obligarea presării unei activități neremunerate în folosul comunității 

ce se vor desfășura în anul 2023 -se  precizează  următoarele: 

Pentru realizarea principiului solidarității sociale, prin Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, s-a instituit ca formă de asistență socială, acordarea unui sprijin 

bănesc pentru familiile și persoanele singure fără posibilități de întreținere sau cu venituri 

reduse. 

În schimbul acestui sprijin este necesar ca să se presteze ore de muncă în folosul 

comunității, ore care se prestează lunar, calculate în funcție de cuantumul acordat. 

Conform aceluiași act normativ, primarii au obligația să întocmească un plan de 

acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să țină evidența 

efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității 
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muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local, precum și 

pentru persoanele sancționate sau condamnate cu obligarea presării unei activități 

neremunerate în folosul comunității ce se vor desfășura în anul 2023. 

Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a 

consiliului local. 

Având în vedere cele mai sus menționate se supune spre aprobarea Consiliului local 

Frumosu acest proiect de hotărâre 

 

 

13.Referitor la Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință -

se  precizează  următoarele: 

Văzând prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local 

Frumosu se consideră legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind 

alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni repectiv pentru lunile 

pentru lunile februarie-martie-aprilie 2023.  conform prevederilor din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, propunându-se  în acest sens  pe dl  consilier local Buga Ioan . 

Față de cele prezentate se supune spre aprobarea Consiliului local al comunei 

Frumosu proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

 

14.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Frumosu pentru activități 

nonprofit de interes general -se  precizează  următoarele: 

Avand in vedere necesitatea de se demara procedurile pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile de la bugetul Comunei Frumosu pentru organizațiile neguvernamentale, 

asociații sau fundații, sportive, s-au culte, se impune aprobarea Programului anual al 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului local al Comunei Frumosu 

pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2023. 

 Conform prevederilor Legii nr.350/2005 art.15 alin.1, autoritățile finanțatoare 

stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile. 

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor 

publice alocate programului anual în bugetul autorității finanțatoare,astfel: 

Nr.crt DOMENIUL SUMA  ( lei ) 

 

1 Sport 20.000 

2 Cultură - 

3 Religie  30.000 

 

 

15.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local 

Frumosu pentru anul 2023 -se  precizează  următoarele: 

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.797 din 8 noiembrie 2017 pentru 

aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 
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asistență socială și a structurii orientative de personal, prin care compartimentul de 

asistență socială a Primariei comunei Frumosu are atribuția de a elabora planul anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, în 

conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor 

sociale, plan pe care îl transmite spre consultare consiliului județean și ulterior îl propune 

spre aprobare consiliului local, conform art. 118, pct. 3 din Legea nr. 292/ 2011 a asistenței 

sociale : ,,Planurile anuale de acţiune elaborate de autorităţile administraţiei publice locale, 

anterior aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local, se transmit pentru consultare 

consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”  

Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local al Comunei Frumosu  este un document pragmatic ce cuprinde date 

privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale, planificarea activitătilor 

de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local, precum și 

programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale.  

La întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Frumosu s-a ţinut cont, de asigurarea 

aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în 

nevoie social, în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale atât la nivel local cât și la nivelul Comunei Frumosu, respectiv în 

conformitate cu strategiile și programele de interes național.  

Având în vedere cele prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local al Comunei Frumosu, pentru anul 2023, conform anexei. 

 

 

16.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor referitor la 

colectarea deșeurilor  de pe raza U.A.T. Frumosu -se  precizează  următoarele: 

 În scopul asigurării salubrizării Comunei Frumosu la un nivel cât mai performant, 

pentru asigurarea protecției mediului și a sănătății populației, conform prevederilor legale, 

operatorii serviciilor publice de salubrizare au obligația să asigure colectarea, transportul și 

depozitarea în vederea eliminării a deșeurilor menajere  inclusiv a deșeurilor periculoase 

din deșeurile menajere cu excepția celor din regim special, provenite de la toți producătorii 

de deșeuri, din Comuna frumosu. 

În cazul de față este vorba despre aprobarea  prețului prezentat de firma S.C. 

ROTMAC ECO S.R.L care este  cel mai bun preț al pieței pentru acest tip de servicii,astfel: 

Denumirea serviciului U.M. Tarif 

unitar 

lei/U.M. 

Program de 

colectare 

Colectare separat și transport separat al 

deșeurilor municipale, cu excepția deșeurilor de 

hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 

municipale de la populație-FRACȚIE UMEDĂ- 

to 401,51 Cf. grafic de 

colectare 
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Colectare separată și transport separat al 

deșeurilor municipale, de hârtie, metal, plastic și 

sticlă din deșeurile municipale de la populație-

FRACȚIE USCATĂ- 

to 1060,03 Cf. grafic de 

colectare 

 

17.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului referitor la 

sortarea deșeurilor de pe raza U.A.T. Frumosu-se  precizează  următoarele: 

Sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din 

deșeurile municipale, precum și transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele 

de deșeuri sau incinerare, este o altă operațiune  pe care firma S.C. ROTMAC ECO S.R.L o va 

efectua pe raza localității Frumosu, pentru  suma de 500 lei /tonă. 

 Pentru  asigurarea salubrizării Comunei Frumosu la un nivel cât mai performant, se 

impune  aprobarea  prețului prezentat de firma S.C. ROTMAC ECO S.R.L care este  cel mai 

bun preț al pieței pentru acest tip de servicii. 

 

   18.Referitor la Proiectul de hotărâre privind implementarea 
proiectului ,,Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă în  satele Deia, 
Dragoșa și Frumosu, din Comuna Frumosu, Județul Suceava” în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 1 – Managementul apei, 
INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 
000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu 
directivele europene-se  precizează  următoarele: 

În acest moment se află în implementare proiectul de "Înființare sistem de alimentare 

cu apă și apă uzată în Comuna Frumosu, județul Suceava", proiect care presupune realizarea 

unei rețele de alimentare cu apă și a unei rețele de colectarea apei uzată, amplasată de-a 

lungul drumului județean 176 în satul Frumosu, precum și depunerea investiției "Extindere 

canalizare menajeră și alimentare cu apă în comuna Frumosu, județul Suceava" prin 

programul Anghel Saligny, (aflată în etapa de precontractare), investiție ce presupune 

extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare, ce va fi realizată pe partea dintre calea 

ferată CFR și limita de proprietăți private, precum și pe străzile (excepție fâcand drumurile 

DC33, DC33A, DC33B) care comunică cu drumul județean 176. 

Față de cele prezentate este necesar întreprinderea demersurilor pentru întocmirea 

documentațiilor pentru realizarea extinderii rețelei de apă și canalizare pe satele Deia, 

Dragoșa și Frumosu. 

Proiectul presupune extinderea retelei de canalizare menajeră și alimentare cu apă 

in satele Deia, Dragoșa și Frumosu,  si contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru 

populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea 

decalajelor rural-urban.  

        Gospodăriile existente sunt prevăzute cu decantoare realizate din piatră zidită care nu 

îndeplinesc cerințele actuale și foarte puține au bazine vidanjabile sau fose septice.Din 

cauza decantoarelor, apele uzate se infiltrează în pământ făra nici o epurare, poluând 

sursele de apă potabilă din fântânile existente.  

În vederea demarării procesului de realizarea investiției "Extindere canalizare 

menajeră și alimentare cu apă în satele Deia, Dragoșa și Frumosu,din comuna Frumosu, 

județul Suceava" este necesar adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului. 
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19.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției ”Construirea 

unei unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea 

compensării consumului propriu, în Comuna Frumosu, Judetul Suceava” -se  precizează  

următoarele: 

Având în vedere creșterea galopantă a prețului la energie electrică din ultimul an, 

multe instituții și agenți economici au fost puși în dificultatea de a mai putea ac hita 

facturile din cauza costurilor enorm de mari pentru energia electrică consumată din 

rețeaua națională. 

Prin implementarea acestui proiect se urmărește producerea energiei electrice prin 

surse regenerabile, necesară pentru funcționarea tuturor instituțiilor din cadrul UAT 

Comuna Frumosu, fără a depinde de energia electrică din sistemul național de distribuție și 

fără a ajunge în imposibilitatea achitării costurilor mari ale facturilor din cauza creșterii 

bruște a prețului din ultima perioadă. 

 În vederea implementării proiectului ”Construirea unei unități de producere a 

energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului propriu, 

în Comuna Frumosu, Judetul Suceava”, este necesar adoptarea unei hotărâri privind 

aprobarea acestuia. 

 

 

20.Referitor la Proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului local Frumosu 

pentru alimentarea  cu energie electrică(branșament electric pe domeniul public) a 

locuinței particulare a d-lui Niga Ion-Sava -se  precizează  următoarele: 

Având în vedere: 

- cererea cu nr.802 din 30.01.2023 a numitului Niga Ion-Sava care a solicitat acordul pentru 

îngroparea cablului electric pentru branșament pe marginea uliței pe   o lungime de 

aproximativ 60 m  de la drumul comunal până la locuința proprietate personală. 

- certificatul de urbanism nr.53 din 07.11.2022; 

- Avizul tehnic de racordare nr.1005091443 din 02.12.2022 emis de SC DELGAZ GRID SA. 

 Precum și prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 

publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a 

art.554, 621, 755 și următoarele din Codul civil, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Se propune Consiliului local Frumosu exprimarea acordului pentru alimentarea  cu 

energie electrică (branșament electric trifazat subteran pe domeniul public) a locuinței 

particulare  a d-lui Niga Ion-Sava în localitatea Frumosu sat Frumosu nr.354A județul 

Suceava, pe terenul identificat cu nr. cadastral 36970 din CF 36970, domeniul public, pe o 

lungime de 60 m  cu alimentare  din borna nr.4.1.16 tip SE4, până la locuință. 
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21.Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, 

a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru 

obiectivul de investiții „Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă în Comuna 

Frumosu, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -se  precizează  următoarele: 

Proiectul presupune extinderea  retelei de apă și apă uzată in Comuna Frumosu, 

Judetul Suceava si contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și 

la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-

urban.  

Gospodăriile existente sunt prevăzute cu haznale de tip rural, dintre acestea, foarte 

putine sun vidanjabile.Apele uzate se infiltrează în pământ făra nici o epurare. 

Prin realizarea sistemului centralizat de colectare, transport și epurare a apelor 

uzate menajere se ating obiectivele specifice, în conformitate cu Legea Apelor nr. 111/2006, 

care transpun Directiva Cadru a Apei cu nr. 80/200, negociate în capitolul 22 Mediu. 

Aceasta este prim Directiva Europeană care asigură dezvoltarea durabilă, 

amortizarea dezvoltării sistemului socio-economic cu capacitate de suport al mediului 

acvatic, care prevede ca apa nu este un produs comercial ca aricare altul ci o moștenire care 

trebuie păstrată, protejată și tratată ca atare, reprezentând o nouă strategie politică în 

domeniul gospodării apelor la nivel european. 

În vederea realizării proiectului ”Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă 

în comuna Frumosu, Județul Suceava” este necesar adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 

studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă 

în Comuna Frumosu, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate 

de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

 

Dl  secretar general Rusu Aurel  prezintă și următorele: 

- raport  la activitatea desfășurată în cadrul primăriei Frumosu în cursul sem.II 

2022pe linie de protecție socială 

- adresa nr.965/10/7 din 16.01.2022 a Instituției Prefectului Județul Suceava, 

referitor la prezentarea de către aleșii locali a rapoartelor prevăzute de lege 

 

Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel invită la discuții referitor la proiectul de pe 

ordinea de zi . 

Dl  consilier local Tiron Corneliu referitor la proiectul de hotărâre privind  

colectarea si transportul deșeurilor spune că este convins ca oferta este bună, dar a 

observat că este inclusă  și colectarea și transportul  în devizul lor de lucrare. 

Dl primar Buga Constantin spune să se uite pe documentație că sunt două 

variante.Varianta contractată pentru transportul instituției și  pentru transportul cu 

utilajele lor.Pentru că de exemplu dacă se strică masina o lună de zile , ce se întâmplă atunci? 

Vine factura cum este ea plătită? 
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Dl  președinte Niga Alexandru Gabriel spune că dacă până acum  se făceau  2 

contracte unul pentru gunoi menajer și unul pentru deșeuri reciclabile, din decembrie s-a 

modificat legislația și legea te obligă să faci acum 3 contracte separate, unul să fie doar 

pentru sortare și restul pe fracții umedă și uscată.A fost varianta cea mai bună care s-a găsit 

pentru că ne vin banii înapoi, totul transparent pe factură. 

Dl primar Buga Constantin spune că cine vrea poate să vină cu soluții mai bune. 

Dl consilier local Negură Ilie spune că atunci cu mașina primăriei  se cheltuie banii 

degeaba. 

Dl primar Buga Constantin îi răspune d-lui consilier că îl va crede, referitor la ceea 

ce spune, dacă măcar și-ar da jos pălăria din cap,  din respect față de ceilalți consilieri, așa 

cum a făcut de exemplu dl consilier Negură Dumitru care și-a lăsat pălăria pe masă. 

Dl consilier Negură Ilie spune că nu contează cum stă. 

Dl primar Buga Constantin spune că contează, e vorba despre bunul simt, de cei 7 

ani de acasă.Dacă sunt alte oferte se poate discuta.Dacă dl consilier Negură Ilie a reclamat și 

celălalt contract de la FLORCONSTRUCT, îl poate reclama și pe acesta, nu este nici o 

problemă, daca i se pare ceva ilegal. 

Dl consilier Negură Ilie întreabă ce reclamație a făcut el la parchet, că el nu  facut 

nimic. 

Dl primar Buga Constantin spune că va primi răspunsul cine a facut  și ce. 

Dl consilier Negură Ilie spune că dacă tot sunt bani pentru majorarea salariilor să 

se mărească și indemnizația consilierilor. 

Dl primar Buga Constantin spune ca mărirea de salariu nu se pune în aplicare prin 

OUG dată în decembrie 2022, pentru că există doar un singur salariat care are sub minimul 

pe economie de 3000 de lei.Ordonanta spune în felul următor: dacă ai mai puțin de 3000 de 

lei faci mărire.Sigurul angajat care are sub minimul pe economie este Cosmin, 

muncitorul.Coeficientul lui se majorează  de la 1,34 la 1,5.Pentru că el avea 2900 și ceva și 

trebuie să ajungă la 3000 de lei.Deci la celelalte salarii nu se modifică nimic.Iar 

indemnizația consilierilor este strict legată de indemnizația primarului care nu  se modifică.  

Dl secretar general Rusu Aurel spune că din informațiile pe care le are, așa s-a 

procedat și la celelalte primării din zonă. 

Dl primar Buga Constantin spune că se va afișa hotărârea, totul este transparent, 

cine vrea să consulte, să compare cu organigrama veche salarizarea veche, nu e nicio 

problemă.Și la primărie sunt nemulțumiți unii salariați, dar asta este. 

Dl consilier local Niga Gheorghe spune că data trecută s-a discutat despre drumul 

la Izvor, scrie in proiect limita de proprietate, Comuna, dar nu scrie drum de acces, cale de 

acces, drum comunal  doar nu poate să fie. 

Dl primar Buga Constantin spune că și azi s-a dat apartenența la domeniul public și 

privat, astea toate sunt pe comună 

 

Nefiind alte discuții, dl.  președinte Niga Alexandru Gabriel propune sistarea 

discuțiilor și votarea proiectelor de pe ordinea de zi, acestea fiind votate astfel: 

-1.Aprobarea procesului verbal încheiat la şedinţa Consiliului local Frumosu din 

23.01.2023. –aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 
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-2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al Comunei Frumosu pe 

anul 2023  și a estimărilor pe anii 2024-2026–aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-3.Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței   unor  imobile la domeniul 

privat   al comunei Frumosu județul Suceava–aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-4.Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței   unor  imobile la domeniul 

public   al comunei Frumosu județul Suceava–aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-5.Proiect de hotărâre completarea și actualizarea Inventarului bunurilor imobile 

aparținând  domeniului privat al comunei Frumosu–aprobat în unanimitate cu 13 voturi 

pentru 

-6.Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Frumosu județul Suceava–aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-7.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 

şi  personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Frumosu, pentru anul 2023–aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-8.Proiect de hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice de la  Școala 

Gimnazială ,,Ion Șuhane” Frumosu –aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului de evaluare asupra activitatii 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Frumosu pentru perioada 

01.01.2022-31.12.2022–aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

 -10.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor –aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-11.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de evacuare a populației, unor 

bunuri materiale și colectivități de animale în situații de urgență al comunei Frumosu 

județul Suceava–aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-12.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Frumosu–aprobat în 

unanimitate cu 13 voturi pentru 

-13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de  acțiuni și de lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001, privind venitul 

minim garantat, precum și persoanelor sancționate sau condamnate cu obligarea presării 

unei activități neremunerate în folosul comunității ce se vor desfășura în anul 2023-aprobat 

în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-14.Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință–aprobat cu 12 

voturi pentru și 1 abținere( Buga Ioan) 

-15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul local al Comunei Frumosu pentru activități nonprofit de 

interes general –aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-16.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Frumosu pentru anul 2023  

 -17.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor referitor la colectarea deșeurilor  

de pe raza U.A.T. Frumosu–aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-18.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului referitor la sortarea deșeurilor 

de pe raza U.A.T. Frumosu–aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 
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-19.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției "Extindere canalizare menajeră 

și alimentare cu apă în satele Deia, Dragoșa și Frumosu,din comuna Frumosu, județul Suceava".–

aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-20.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ”Construirea unei unități de 

producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului 

propriu, în Comuna Frumosu, Judetul Suceava” –aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

-21. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local Frumosu pentru 

alimentarea  cu energie electrică(branșament electric pe domeniul public) a locuinței 

particulare a d-lui Niga Ion-Sava –aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții 

„Extindere canalizare menajeră și alimentare cu apă în Comuna Frumosu, județul Suceava”, 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a 

sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului–aprobat în unanimitate cu 13 voturi pentru 

 

 Nemaifiind alte subiecte de discutat referitor la ordinea de zi, președintele de 

ședință declară închise lucrările ședinței ordinare  a Consiliului local Frumosu din data de 

30.01.2023.  

 

 În cadrul acestei ședințe s-au respectat prevederile legale referitoare la conflictul de 

interese și incompatibilități. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal azi data de mai sus spre cele 

legale.  

 

 

 

 

                            Președinte de ședință                                 Secretarul general al comunei 

                             Niga Alexandru Gabriel                                                    Rusu Aurel 


