
RONLA.NIA
ruDETUL SUCEAVA

ORASUL FRASIN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 3712 din 30.04.2020

inchei.T la .04.2020 in sedin inara a Con local ai olasului Frasi

Are loc deschiderea lucrarilor sedintei extraordinare convocata prin dispozitia
numarul nr.102 din 24.04.2020 emisa de domnul primar al orasului Frasin, judetul Siceava
care se desfasoara prin mijhace electronicc unde au pafticipat roti cei 15 co*ilieri locali in
funclie.

Doamna Saplacan Otilia, desemnata presedinte de sedinta prin art.2 din
H.C.L.Frasin nr.13 din 1 1.02.2020, prezilta ordinca de zi dupa cunl urmeaza :

1. Supuncrea spre aprobare a procesului_r,erbal ale sedinlei Cor-rsiliujui
Local Ijrasin din data de 05.03.2020 .

2 Proiect de hotarare pdvind aprobarea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2021. Initiator-primarul orasului.

3. Proiect de hotarare privind aprobarca atribuirii cu titlu gratuit
Paoliiei Orlodoxe,. Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril ., lirasin a cantiralii de g5 urc lemn
lucru rasinoase din padurca proprietatea primariei orasului Frasin.Initiator_primarul orasului.

,1. Proiect de hotararc privind modificarea si completarea Il.C.L.nr.1,l3 din
21.11.2018 privind infiinlarea Serviciului .ie lluminat public al Orasului Frasin, judetul
Suceava. Initiator-primaru1 orasuiui.

5. Proicct de hotalare privind darca in administrnre a acti\itatilor de
miturat, spilat, stropit fi intrelinere a clilor publice si de curi_tare ,i transport a zipezii de pc
ciile. publice qi menlinerea in funcliule a acestora pe timp dc po]ei sau de inghet catre
Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. Initiaror_primaiul orasului.

6. Proiect de holarare privind privind aprobar.ea liselor de lirndamcntare
pri'ind activitatile dc salubrizare de la nivelul orasu)ui Frasinjudetul suceava .Ilitiator -Dr'mrnrlnrrsulUi .

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu una mitate de votru.i. Fala de
proiectele de hotarac inscrise pe ordinea de zi, domnii consilieri nu cu,rosc sa existe cauze dc
incompatibilitatc sau conflict de intcrcse.

PROCES VERBAL

il{letul Suceava



Se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi si anume :

Supunerea sprc aprobare a proccsului-verbal tl sedintei Consiliului
Local al orasului Frasin din data de 05.03.2020.Initilrtor-sccrctarul gener:rl :rl orusului.

Domnii consilieri i-au 1a cunostinta pr.ocesul verbal din sedinta din data de
05.03.2020.

Se supune la vot .

Cine esle pentu?
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
Sc .rprob- c.,r unrninritatc dc r otu-..

Se trece la dczbaterea proiectului de hotararc priyild lrprobarea
impozitelor si taxclor locale pentru anul 202l.Initiator-primarul orxsului.

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de catre domnul ing.Balan
Marinel primarul orasului lirasin.irregistrata cu nr.2206 din 04.03.2020. raportul
intocmit de Biroul colitabilitate, taxe si ilnpozite ilxegislrat cu m.2207 din 01.03.2020 ,
prevederile Legii rt.227l2015 privind Codul fiscal. Titlul lX pritind impozitele Si taxele
locale, cu modificirile $i completirile ulterioare. prevedeiile Hotdrerii Guvernului ru.
1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului liscal, prcvede le
art. ,191 alin.( 1 ) din Lcgea nr. 22'/ 12075 privind Codul Fiscal, cu modificirile qi

complettuile ulterioare, care prcvede l'aptul cd, in cazul oric:trui impozit sau oricdrei taxe
locale, care consli intFo anumiti sumd i11 lei sau care este stabilita pc baza unei anumite
sumc in lei. sumele respectirie se indexeazd anual, pani la 30 aprilie tinand cont cle rata
inllaliei pentlu anul fiscal anterior. comunicati pc site-urile oficiale alc Minislerului
Finanlelor Publioe si Ministerului Dezvoittuii Regionale si Administraiei publice iar
suuicle astl'el indexate se aprobi p n hotdrAre a Consiliului Local ;i se aplicd in anul flscal
urmdtor. dalele publicate pe site-ul Ministerului Fil1antelor ',?entru it1(letarea itllpozitelor
Si taxelor locale alirente anului 2021, consiliile locale \)or utiliza ruta inllctiei tje 3,g % '.

in baza prevederilor O.tl.G. ru.57/2019 privinrl Codul administrariv, se supune la vot
proiectul de hotararc I

Cine este pentru?
Cine este conffa?
Cile se abtine?
Se aprob- c r una intitJle Jc \ nL-r..

Se trccc la dezbntcren proicctului de hotarare privintl aprobarea
atribuirii cu titlu gratuit Parohiei Ortodoxc,, Sfintii Arhangheli Nlihail si Givril ,,
lirasin r cantitatii de 85 mc lemn lucru rasinoase din padurca proprietntea primariei
orasului Frasin.Initiator-primarul orasului,

Avand in vedere cererea or.229,1 din 05.03.2020 a parohiei Ortodoxe
l-rasin. rcferatul de aprobare prezentat de catre dornnul ing.Balan Marinel primarul orasului
Frasin,ilTegistrata cu ff.2630 din 11.03.2020, rapoftul intocmit de catre sccretarul general a1
orasului iluegistral cu ru.2631 din 11.03.2020. prevederile arr.l29 alin.(2) tir.d);i a1nr.(S)
lit.a) din O.U.G. rt.57/2019 pr.ivind Codul administrali\,, in baza prevedcrilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codlll administrativ. se supu[c la vot proiectu] de hotarare :

Cine este pentru?
Cine este conlra?



Cine se abtine?
Sc aproba cu unanimitate dc votuli.

Se trccc la dezbaterea proicctului de hotartre privind modificarea si
completarea H.C.L,nr,l43 din 21.11.2018 privind infiin(area Serviciului de Iluminlt
Public al Orasului Frasin, judetul Suceava..Inititrtor-primrrul orasului.

Avand in vedere releratul de aprobare prezcntat de catre domnul ing.Balan
Marinel - primarul olasului Frasin. inregistmta cu nr.3470 din 22.04.202{)- rapofiul intocmit
de catre viceprimami orasului lirasin, inregistrat cu 1x..3471 din 22.0,1.2020. prevederile I_egii
nr. 51/2006 privind serviciile comunilare de utilitlli publicc ,ale Legii nr. 230,/2006 a
serviciului dc iluminat public , ale Ordinului Preledintelui ANRSC ru. 86/2007 penrru
aprobarea a1e Regulamentului cadru de orgadzare li funclionare al serviciului de ilturi1lat
public qi ale Oldinului Prescdintelui ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sacini
cadru a1 serviciului dc iluminat public. in baza prevederilor O.U.G. nr.57l2019 privind Codul
administlati!, se supune Ia vot ploiectui de hotararc I

Cine este pentru?
Cine estc contra?
Cine se abtine?
Se aproba cr trnarrimrtrreJc rot-ri.

Se trece la dezbaterea proicctului dc hotnrarc privind privind darca in
administrarc a activitatilor de mlturat, spilnt, stropit ti intrctinere a ciilor publice si de
curif:rre $i transport, zipczii de pe ciile publice $i mcnfinerca in funcliune a accstora
pc timp dc polei sau de inghef c:rtre Seniciului public de alimcntare cu apa si canalizare
.Initiator-primarul orasului.

 vand in vedere refemtul de aprobare intocmit de catrc domnul ing. Balan Marinel
primarul orasului llrasin, inregistrata cu nr.3472 din 22_04_2020. raponul intoclnit de catre
Iliroul contabiiitate.taxe si inrpozite iffegistrat cu nI.3473 din 22.04.2020. prevede le
H.C.L.Frasin nr.26 din 05.03.2020 privind reorganizarea .,Compafiimentului de urilitati
publice" din structura aparatului dc specialitate al p marului Orasului Frasin, judelul Suceava.
in conformitate cu prevederile afi. II din Legea .. 22412015 pentru modificarea fi
compietarea Lcgii sewiciului de alimentare cu apd fi de canalizare nr. 2,11D006. prevederile
alt. 12, afi. 13 alin. (1) 1it. a) din Legea serviciului de salubrizare a localitdlilor nr. 101/2006
cu modificadle si completarile ulrerioarc. afi. 1, alin. (4), lit. h): afl. 3: an. g alin. (1). alin. (3).
lit. d) ti lit. i); afi. 24. alin. (1), aft. 25, a1i11 (1) 5i a1e ar. 28 a1in. (2), lit. c) din Legea lll.
51/2006 privind serviciilc comunitare de utilitati publice, rcpublicati. cu modillcdrile si
completilile ulterioare, masurile dispuse prin nota de control ANRSC, in baza pr.evederilor
O.U.G. m.57/2019 privind Codul admjnistrativ. se supule la vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?
Cine cste conlra?
Cine se abtine?
\e clrob" c- lrn:rn.nril.lte de \ut-ri.

Se trcce l, dezbatcrea proiectului dc hotararc p viDd aprobarea fiselor
de lundrmentare privind actiyitatile dc salubrizarc de la nivelul Orasului Frasin,judctul
Suceaya.lnitiator-primarul orasului.

Avand in vedere referatul de aprobare prozental de catre domnul ing.Balalr
N{arinel - primarul orasului lrasiqinregistrata cu nr.3474 din 22.04.2020, raportul intocmit .ie
catre comparlimentul dc specialitate. iffeglstrat cu nr.3475 din 22.04.2020, prevecletilc
Ordinului ANRSC rr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilirc,ajustare



sau modificare a ta felor pentru activitatile specific seNiciului de salubrizare a localitatilor,
prevederile arl.129 alin.(7) lit.n) din O.U.G. nr.57l2019 privind Codul adminisrative ;

Cine este pentru?
Cine este contra?
Cine se abtine?
Se rproba cu unanimilale de \oluri.

Doamna Saplacan Otilia presedinte de sedinta,constatand ca nu mai sunr
probleme in discutie, mullumeste pentru participare celor prezenti si declara inchise lucrarile
sedintei.

SECRETARLTL GENERAL AL ORASULUI,
LUPASCUZATL{NA


