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Nr.11445 din 10.12.2020

PROCES VERBAL
t la data de I sedinta extraordinara a Consiliul ului Frasin

iudetul Suceava

Are ioc deschiderea lucrarilor sedintei extraordjnare convocata p n dispozitia
nr.2,17 din 0,1.12.2020 cmisa de catre domnul primar a1 orasului Frasiti. jucletul Suceava.

In continuare, secretarul gcneral al orasului, face prezenta consilierilor. constatand
ca sunt piezenti 12 din cei 15 consilieti iocali in functie. fiinci absenti motivat domnii
consilieli Onisor Alina Elena. Palaluriuc Iulian si Volanschi Constantin.

Doamna consilier local Brateanu Alexandra. desemnata presedinte de sedinta prin
Hotararea Consiliului Local al otasului Frasin nr.104 din 25.11.2020 privind desemnarea
presedintelui de sedinta al Consiliului Local Frasin pentru luna decembrie 2020, prezinta
ordinea de zi dupa cum urmeaza :

1. Supunerea spre aprobare a plocesului-verbal al sedintei Consiliului Local Frasin
din data de 25.1 1 .2 02 0.Initiator-secretaru I general al orasului.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modului rle utilizare a sumei de 9.034 lei
din fondul de rezeNe bugetarl la dispozilia autoritililor locale $i rectillcarea bugetLrlui al
Oragului Frasin. judetul Succava.Initiator-primar.ul orasului.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea unei sume de bani reprezentancl ajutoare
pentru scolarii si prescola i de pe raza orasului Frasin cu ocazia Sarbatorilor de iama 2020.
Initiator-primarul orasului. Initiator-p malul orasuiui.

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu unanimitate de voturi. Fata de
proicctele de holarare inscrise pc ordinea de zi, donnii consilieri nu cunosc sa existe cauze de
incompatibilitate sau conflict de interese.

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

Supuneren spre aprobare a procesului-vcrbal al sedintei Consiliului
Local al orasului Frasin din data de 25.l1.2020.Initiator-secretarul general al orasului.

Domnii consilieri iau la cunostinta procesul verbal din sedinta din data de
25.11.2020 .

Se supune 1a vot .

Cine este pentru?

Cine este inrpotriva?
Cine se abtine?



Se aproba cu unanimitate de voturi

Se trcce la dezbaterea proiectului de hotarare priyind aproharea modului
dc utilizarc a sumei de 9.034 lei din fondul de rezervl bugetari la dispozitin
autoritltilor locale qi rectificarea bugetului al Ora;ului Frasin, judetul
Sucea\ a.Initialor-primarul orasului.

Pentru infornratii suplimentare. cste invitata in sala dc scdinta a CL doamna
Cosmatchi Sorina avand functia de sef birou contabilitate. taxe si impozite. Doamna
presedinte de sedinta cere o seric de lamuriri. Doamna Cosmatchi So na nspunde punctual.
Intrebare : Ce reprezinta ajutoarele sociale in natura ? Rasptu]s : Ajutor social in natura
a .bugetar 57.02.02 reprezinta insasi suma care face obiectul punctului .3 de pe ordinea de
zi. lntrebate : Ce reprezinta noliunea ,, actiuni gcnerale. economice si comcrciale ,,
cap.bugetar 80.02. si daca suma alocata este de la bugctul de stat sau bugetul local ? Raspuns
: In cadrul acestui capitol exista subcapitolul 80.02.01.06 prevenire si combatere inundatii si
ingheturi unde sunt prevazute cheltuieli pentru prevenirea acestora. Sutna inscrisa nu a lbsr
tansfeEta de la bugetul de stat. reprezuntand venituri proprii. Doamnei Cosmatchi Sorina I
se multumeste pe1ltlu prezenta si paraseste sa]a de sedinta.

Avand in vedere referatul de aprobare intocmit de catre domnul ing.Balan
Marinel primarul orasului Fnsin. imegislrat cuff.11270 din 0,1.12.2020, raporrul intocmit
de catre Biroul contabiiitate, taxe si impozite, inregisrEr cu ru. 11271 din 01.12.2020.
avizul Comisiei nr.i pentru programe de dezvoltare economico-sociala. bugct, finante,
administrarea domeniului public si privat al otasului, agricuitum, gospodadre comunaia.
protectia mediului si turism, inregistrat cu nr.l1426 dln lO.l2.2O2O, al Conlisiei ff.2 pentru
in\,atamant. sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale. culte.
protectie copii, inregistrat cu ff.1 1427 din 10.12.2020 si al Comisiei nr.3 pentru adminisrratie
publica locala, iuridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice. a dreptudlor
cetatenilor. inrcgishat cu ff.11,128 din 10.12.2020, in baza prevederilor O.U.G. m.57/2019
privind Codul administrativ. se supune la vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind aprobarea modului de utilizare a sumei de 9.03,1 lei diD
londul de rezervd bugctard la dispozi[ia autoritililor locale $i rectificarea bugetuiui a]
Oralului Frasin, judetul Suceava se aproba cu unanimilate de voturi.

Sc trece la dczbaterea proiectuhii de hotararc privind aprobarea unei sumc
de bani reprezentand ajutoare pentru scolarii si prescohrii dc pe raza orasului Frasin cu
ocazia Sarbatorilor dc iar.na 2020. Initiator-primarul orasului .Initiator_primarul
orasului.

Ilainte de a se supure aprobarii, domnul primar arata ca prezentul proiect de
hotarare a lost initiat pentru a se asigura continuitatea traditiei la Frasin ca de sarbatorile <le

iarna copii sa primeasca ul pachet cu clulciuri insa anul accsta a trebuit sa ne limitam doar la
scolari si prescolari. Astfel, pachetele se vor imparli la scoli si gradinite intr-un mod organizat,
pe clase si in intera,,ale orale prestabilite cu spri.jinul cadrelor didactice.la cuvantul doamna



consilier Cojocadu Camelia Alina si propune sa se aiba jn vcdere toti copii. l.iu nurai scolarii
si prescolarii.Domnul consilier Nacu llie sustjne propunerea doamnei consilicr Cojocariu.
precizand ca esle de parere ca trebuie sa se faca un efofi in acest sens, fiind o data pe an si maj
ales ca vizeaza copii.

Domnul primar face trimilere la alii trecuti. cand s-au putr.rt bucura de dulciuri
nu doar prescolarii si scolarii, insa anul acesta, fiind pandemie, nu putcm expune pe nimeni.In
aceste conditii, de pachetul cu dulciuri oferit de catre autoritatile publice locale se vor bucura
un numar de 509 scolari si prescolari cu domiciliul in orasul Frasin.

Avand in vedere referatul de aprobare intocmit de catre dom]rul ing.Baliin
Nlarinel pdmarul orasului Frasin, inregistrat cu nr.l 1272 drn 01.12.2020, raponul intocmit
de catrc Biroul contabilirate, taxe si ilnpozire inregistat cu nr.11273 din 04.12.2020. avizut
Comisiei nr.1 pcntru programe dc dezvoltare economico-sociala, buget. finantc, adninistrarea
domeniului public si privat al orasului, agricultura. gospodarire comunala. protectia mediului
si turism, inregistrat cu nr. i1423 din 10.12.202, al Comisiei nr.2 pcntru invalamant, sanatate
si lamilie, munca si protcctie sociala, activitati social culturale, cuite, protectie copii.inlegistrat
cu nr. 11424 din 10.12.2020 si al Cornisiei nr.3 penrru administratie publica locala, juridica si
de disciplina, apararea ordinii si linislii publice, a dreprurjlor cetarenilor, inregislrat cu m.
11425 din 10.12.2020. in baza prcvederilor O.U.G. nr.57l2019 privind Codul adminisrrativ.
se supru]e la vot proiectul dc hotarare I

Cine estc pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind aprobarea u,rei sumc de bani rcprezentand ajutoare
pcntru scolarii si prescolarii de pe raza orasului Frasin cu ocazia sarbatorilor de iama 2020 se
aproba cu unanimitate de voturi.

Date flind discutiile din mediul on-line legatc de bradul de Craciun din centrul
Orasului Frasin, doamna consilier Coiocariu Camelia Alina propune sa se aiba in vedere in
viitor aducerea si instalarea unui brad, considerand opofiuna aceasta variania.

Doamna Brateanu Alexandra -presedinte de sedinta. constatand ca nu tnai sunt
probleme in discutie, multumeste peDtlu padicipare celor prezenti si declara inchise lucrarile
sedintei.

PRESEDINTE DE StrDINTA.
BR,\TEANU ALEXANDR{

SECRETAIIUL GENERAI- AL ORASI]LI II.
LUPASCU TAT]ANA
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