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PROCES VERBAL
incheiat 1a data de 05.11.2020, ora 10 in sedinta cxtlaordinara a Consiliului local al orasului

Frasin.judetul Suceava

Arc loc deschiderea lucra lor sedintei extraordinare convocata prin Dispozitia
nr.226 din 03.11.2020, emisa de domnul prinur al orasului Frasin, judetul Sucea\.a.

In continuare, secretarul gencml al orasului facc prezenta consilierilor, constatand
ca sunt prezenti atat cci 11 consilieri locali in flrnctie, cat si cei 4 consilieri ale caror mandate

au fost validate de catre Judecatoria Gura-Humorului siunneaza sa depuna juramantul.

Ordinea de zi este cea dupa cum umeaza :

1. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta.
Initiator-primarul orasulLi.

2. Depunerea jummantului de catre consiliedi declarati alesi si supleant ale
caror nandate au lbst validate de catre Judecatoria Gura-Humorului.

3. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate pe

principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al orasului Frasin. Initiator-
primarul orasului.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu unanimitate de votrri.

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

hotarare privind desemnarea prcscdintelui de sedinta, Initiator-primarul orasului.

Se fac propuneri, dupa cum urmeaza: domnul Volanschi Constantin il propune pe

donmul Ciornei Corneliu Nicolaie ca presedinte de sedinta pentru luna noiembrie 2020.
Doamna Brateanu Alexandra il propute pe domnul Nacu Ilie.Se supune ia vot si cu 8 voturi ,,
pentru,, si 7 ,.impot1iva,, se desemneaza presedinte de sedinta domnul Nacu Ilie. Ia cuvantul
domnul Volanschi Conslantin si face urmatoare precizare: domnul Nacu IIie nu poate
indeplini lirnctia de presedinle de sedinta peittru luna noiembde 2020 intlucat nu a depus
juramantul. Consiliul Local ia act si se propune ca domnul Ciomei Comeliu Nicolaie sa fie
desemnat presedinte de scdinta pentiu luna noiembrie 2020.Avand in vedere propunerea
formulate, precum si ref'eratul de aprobale prezentat de catre domnul ing.Balan Marinel
primarul orasului Frasin. inregistrat cu ff. 10082 din 03.11.2020, rapoflul intocmit de catre

secretarul general al orasului, inregistrat cu nr.10083 din 03.11.202, prevededle afi.123
alin.(l) din O.U.G. nr.57l2019 privind Codul administrativ, cu modjficarile si completarile
ulterioare, prevederile afi.13 din Regulamentui de organizare si 1'unctionare al Consiliului



local al orasului Frasin, judelul Suceava, aprobat prin H.C.L.Frasin m.140/20i9, in baza

prevedelilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, se supune la vot proiectul de

hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Se aproba cu unanimitate de voturi din partea consilierilor aflati in functie,in

numar de 11.

Se trece la unnatorul punct de pe ordinea de zi si anumc: Depunerea
juramantului de catre consilierii declarati alesi si supleant ale caror mandate au fost

validate de catre Judecatoria Gura-Humorului.
Se aduce la cunostinta Consiliului Local Frasin validarea supleantului din

partea PNL in persoana doamnei Gemanari Gina Paraschiva potrivit Sentintei civile

nr.649/2020 pronuntata de catre Judecalo a Gura-Humorului in dosarul nr. 17 80/23712020.

Pre$edintele de sedinta inviti, in ordine alfabetica. consiliedi locali
declarali alegi, ale cAror maldate au fost validate insa nu au depus iuramantul in sedinta de

constituire a Consiliului Local Frasin fiind absenti motivat, respectiv: doamna Cojocariu
Camelia Alina, domnul Gemanar Flo n. domnul Nacu Ilie precum si supleantul, doamna

Gemanari Gina Paraschiva si depuni, pot vit afi.117 alin.(1) din O.U.G. rr. 5712019,

urmatorui jurimant in limba romdni:

,,Jur si respect Constitutia li legile (irii 9i si fac, cu buni-credinti, tot ceen ce

sti in puterile qi priceperea mei pentru binele locuitorilor orasului Frasin. Asa si imi
ajute Dumnezeu!".

Doamna Cojocariu Camelia Alina, domml Gemanar Florin, don'nul Nacu

Ilie si doamna Gemanari Gina Paraschiva s-au prczentat pe rand. in fala mesei special

amenajate. pe care se alli un exemplar din Constitulia Romeniei gi Biblia. Consilierii au pus

mana stangd atat pe Constitulie gi cat !i pe Biblie qi au dat citire juramantului, dupA care au

semnat jurdmantul de credinld, impdmat pe un tbrum special. Un exemp)ar al jurdmdntului se

pistreaz6 la dosarul de sedinta iar al doilea s-a inmAnat consilierului 1ocal.

Se trece la dezbaterea ultimului punct de pe ordinea dc zi si anume i Proiect

de hotararc privind constituirca Comisiilor de specialitate pe principnlele domenii de

activitate din cadrul Consiliului Local al orasului Frasin. lnitiator-primarul orasului.

Se l'ac propuneri pentru cele 3 comisii propuse de cahe initiator, dupa curn

urmeaza :

- Comisia perltru programe de dezvoltare economico-soci rli, buget, fina[te,
administraren domeniului public ti privat al orasului, agriculturi, gospodirie comunall,
protecfia mcdiului ti turism :

Doamna DOBRE RODICA o propune pe doamna GEMANARI GINA PARASCHIVA.
doamna GEMANARI GINA PARA.SCHIVA o propune pe doanna DOBRE RODICA.
domnul SOROIIAN GIIEORGHE iI propune pe don'mul GEILANAR FLORIN, domnul
RUSU IOAN il propune pe domnul NACU ILIE si doamna BRATEANU ALEXANDRA i1

propune pe domnul PALAHNruC ruLHN.



- Comisia pentru invifiment, sinltate Si familie, mnnci fi protec(ie sociali,
actiyititi social-culturalc, culte, proteclie copii :

Doamna GEMANAR GINA PARASCIIM ii pr.opune pe domnul CIOR\rEI CORNELIU
NICOLAIE, domnul NACU ILIE o propune pe doamna COJOC,\RIU CAMEI,IA ALINA,
domnul VOLANSCIII CONSTANTIN il propune pe domnul DRELCIUC DRAGOS
BOGDAN. doamna DOBRE RODICA i1 propune pe domnul GEITLANARI STEFAN
CRISTIAN si domnul PALAHNIUC IULIAN o propune pe doamna ONISOR ALINA
ELENA

- Comisia administratia publicl locali, juridici ii de disciplini, apirarea ordinii ti
liniltii publice, a drepturilor cetitenilor:
Domnul SOROIAN GHEORGI{E il propune pe domnul VOLANSCH] CONSTANTIN .

domnul VOLANSCHI CONSTANIIN il propune pe domnul SOROIIAN GHEORGIIE,
donmul GEMANARI STEFAN CRISIIAN i1 propune pe domnul \d{zuAN ARCADIE
CONSTANTIN, doamna ONISOR ALINA ELENA o propune pe doamra BRATEANU
ALEXANDRA si doamna COJOCARru CAMELIA AL1NA il propunc pe donmul RUSU
]OAN,

Avand in vcdere propunerile facule. precum si refcratul de aprobare prezentat
de catre domnul ing.Balan Marinel - primarul orasului Frasin, inregistrat cu . 1008,t din
03.11.2020, rapoftul intocmit de catre secretarul gcneral al orasului, inregistrat cu nr.10085
din 03.11.2020, prevederile aft.124 din O.U.G. nr.57l2019 privind Codul adminisrrativ, cu
modilicarilc si completariie ulterioare, prevederile afi.14 si art.15 din Regulamenflll de
organizare si lunctionare al Consiliului local al orasului Frasin, judetul Suceava, aprobat prin
H.C.L.Frasin rr.140/2019, in baza prevederilor O.U.G. Dt.5jl2O19 privind Co<iu1

administrativ, se supune la voi proiectul de hotarare :

Cine este penhu?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Se aproba cu unanimilate de votud componenta Comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local al orasului lirasin dupa cum urmeaza :

1. Comisia pentru programe dc dezvoltare economico-sociali, buget,
finanfe, administrarca dorneniului public $i p vat al orasului, agriculturi, gospodirie
comunalS, protec(ia mediului ti turism , :

. Doamna GENtrANARI GINA PARASCHM

. Doamna DOBRE RODICA

. Domnul cEtrtrANAR FLORIN
o Domnul NACU ILIE
o D.mnul PAI Al{\ruC ILLIAN

2. Comisia pcntru invltriment, slnltate $i frmilie, munci $i protectic
sociall, actiyititi social-culturtle, culte, protec_tie copii I

r Domnul CIORNEI CORNELIU NTCOLAIE
r Doamna COJOCARIU CAMELIA ALINA
o Domnul DRELCIUC DRAGOS BOGDAN
. Domrul GEMANART STEFAN CRISTIAN
o Doamna ONISOR ALINA ELENA



3. Comisia administratia publici locali, juridici Si de disciplini,
apirarea ordinii $i lini$tii publice, a drepturilor cetltrenilor I

. Domnul VOLANSCHI CONSTANTIN

. Domnul SOROIIAN GIIEORGIIE

. Domnul MARIAN ARCADIE CONST NTIN

. Doamna BRATEANU ALEXANDRA

. I)omnul RIISII IOAN

Secretarul general al orasului Frasin face precizarea ca este necesar ca fiecarc
comisie sa-si desen'meze presedintele si secretarul in conformitate cu prevederile arl.126

alin.(l) din O.U.G.nr.57l2019. cu modificarile si completarile ulterioare , urmand ca procesele

-verbale intocmite in acest sens sa-i fie inajntate in vcdere inregistarii si indosarierii in
dosarul sedintei CL de astazi.

Domnul Ciomei Corneliu Nicolaie presedilte de sedinta,constatand ca nu mai
sunt probleme in discutie, multumeste pentru participare celor prezcnti si declara inchise

lucrarile sedintei.

PRNSEDINTE DE SEDINTA,
CIORNEI CORNELIU NICOLA]E

SECRETARUL GENERAL AL ORA.SULUI,

ATLANA
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