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PROCES VERBAL

Are loc deschiderea lucrarilor sedintei extraordinare convocata prin dispozitia
nr.24 din 15.02.2021 emisa de catre domnul primar al orasului Frasin, judetul Suceava.

In continuare, secretarul geneml al orasului, face prezenta consilierilor, consiatand
ca sunt prezenti 13 consilieri locali in functie, absenti motivat fiind domnii consilieri locali
Marian Arcadie Constantin si Paiahniuc Iulian.

Doamna Dobre Rodica desemnata presedinte de sedinta prin art.2 din Hotararea
Consiliului Local al orasului Frasin t.ll3 din 22.12.2020, prezinta ordinea de zi dupa cum
u neaza:

l Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al sedintei Consiliului Local Frasin
din data de 28.01.2021.Initiator-secretarul general al orasului.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii contribuliei proprii a Ola;ului
Fmsin, judetul Suceava la linantarea obiectivului de investilii ., REABILITAREA $I
MODERNIZAREA SCOLI] GIMNAZIALE IN LOCALITATEA DOROTEIA. ORASI]L
FId{SIN, JUDETUL SUCEAVA".Initiator-primarul orasului.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea inchcierii cu un cabinet de avocatura a
unui contract de as istenta juridica.Initiator-primarul orasului.

Inainte de a se suprute la vot ordinea de zi, domnul primer propune
completarca ordinii de zi cu umatorul proiect de hotarare : proiect de hotarare privind
aprobarea acordarii cu titlu gratuit a unei cantitati de 50 mc masa lemnoasa din padurea
proprietatea Pdmadei orasului Frasin doamnei Gabor Catelina cu domiciliul in orasul Frasin,
judetul Suceava.

Se supure la vot ordinea de zi, cu completari si se aproba cu unanimitatc de
votu . Fata de proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, domnii consilien nu cunos! sa
existe cauze de incompatibilitate sau conflict de interese.

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

Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al scdintei Consiliutui
Local al orasului Frasin din dnta de 28.01.2021 .Initiator-secretarul general rl orasului.

Domnii consilieri iau la cunostinta procesul verbal din sedinta din data de
28.01.2021 .

Se supune la vot .

Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
Se aproba cu unarin)ilaLe de voturi

Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare privind aprobarca
actunlizrrii contributiei proprii a Oralului Frasin, judctul Suceava la finantarea
obiectivului de investi{ii ,, REABILITAREA gI MODERMZAREA $COLII



GIMNAZIALE IN LOCALITATEA DOROTEIA, ORASUL FRASIN, JUDETUL
SUCEAVA".Initiator-primarul orasului.

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de domnul ing.Balan N1arine1.
primar al oraqului Frasin, judelul Suceava. iffegistrat cu nr. 1659 din 15.02.2021, rapoftul
intocmit de cate Biroul contabilitate. tare Ei impozite. inregisrrar cu nr. 1660 din 15.02.202i.
avizul Comisiei de specialitate .1 pentru prograne de dezvoltare economico-sociala, buget,
llnante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului si turism, inregistrat cu nr.1834 din 18.02.2021, al Comisici de
specialitate nr.2 pentu invatamant, sanatate si fa milie. munca si protectie sociala, activitati
social culturale, culte, protectie copii imegistrat cu nr.1835 din 18.02.2021si al Comisiei de
specialitate nr.3 pentru administatie publica locala, juridica si de disciplina. apararea ordinii
si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregisrrat cu ff.1816 din 1802.2021 , rn baza
prevederilor O.U.G. nr.57l20i9 privind Codul administrativ,cu modificarile si complerarile
ulterioare, se supune la vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?
Cine este contra?
Cine se abtine?

, Proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii contribuliei propl.ii a
Ora$ului Frasin, judetul Suceava la finantarea obiectivului de investilii ., REABILITAREA $l
MODERNIZAREA $COLII GIMNAZLALE IN LOCALITATEA DOROTEIA, ORASUL
FR{SIN, ruDETLrl SUCEAVA,. se aproba cu unanimitate de votud.

Se trece la dezbaterea proiectului dc hotarare privind aprobarea inchcierii
cu un cabinet de ayocatura a unui contract de asistenla juridica .Initiator_primarul
orasului.

Ia cuvantul domnul consilier. Iocal Nacu Ilie si arata ca. intr-adevar- a {bcut
afimlatii legate de situatia Scolii de la Frasin in sensul ca acest construcror nu a lucrat deloc in
ultimii doi ani insa, totusi. nu s-ar putea ajunge la o mediere ? propunerea formulata are in
vedere ,, pierderea cea mai mica ,, in sensul ca o judecata ar putea conduce la ut blocaj cle ani
de zile in executarea de lucrari.

Domnul pdmar intervine si precizeaza ca doreste. pe ma.rginea acestui proiect de
hotarare sa existe un dialog, fucand mentiunea ca,din cauza acestui constructor. la Scoala
Doroteia s-a degradat o jumatate de cladire. Ia cuvantul doamna Onisor si arata ca este vorba
despre un alt contact si discutia divagheaza. Domnul primar face urmatoarele precizari : ,, cm
spus ca nu mai fac trimitere la campania electorala insa ma vad nevoit sa o fac din nou. Jn
acea perioada acuzatii s-au adus conducerii primariei si nu constructorului .Consider ca inainte
de toate, este corect sa veniti sa va inlbnnati inainte de a lansa in spatiul public dezinformari.
Dumneavoastm nu cunoasteti cine este acest constuctor,, . Domnul primar aduce la cunostinia
ConsiliulLri local procesele aflate pe rolul instantelor de judecata unde constluctorul are
calitatea de pamt iar obiectul acestor litigii i1 formeaza nerespectarea obligatiilor contractuale.

Avand in vedere referatul de aprobare prezental de catre domnul lng.llalan
Marinel primarul orasului Frasin, imegistrat cu ff.1661 din 15.02.202i, rapoftul irtoclDit de
catre secrctarul general a1 orasului, inregistrat cu nr.l662 din 15.02.2021. avizul Comisiei cle
specialitate nr.1 pettru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante,
administarea domeniului public si privat al orasuiui, agricultura, gospodarire comunala.
protectia mediului si tudsm, iffegistat cu nr.1837 din 18.02.2021 si a1 Comisiei de
speciaiitate nr.3 pentu administatie publica locala, juridica si de disciplina. apararea ordinii
si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, iDregistrat cu nr.1838 din 18.02.2021. in baza



prevededlor O.U.G. ru.57l2019 pdvind Codul administrativ, cu modiflcarile si completarile
ulterioare,se supune la vot proiectui de hotarare :

Cine este pentru?
Cine este contra?
Cine se abtine?

Proiectul de hotarare pdvind aprobarea incheierii cu un cabinet de avocatura a
unui contact de asistenta juridica se aproba cu un numar de l0 voturi ,, pentru,. , doamna
consilier Brateanu AlexandE voteaza ,, impotriva ,, iar doamna consilier Onisor Alina Elena
si domnul consilier Rusu loan se abtin de la vot. La solicitarea expresa a doamnei consilier
local Brateanu Alexandra se consemneaza in prezentul proces verbal considerentele pentru
care voteaza ., impotriva., acestea llind : daca se garanteaza, in scds, ca banii obtinuti de la
minister se vor folosi in termen pentru reabilitarea scolii si nu se va ajunge sa se prelungeasca
executia lucrarilor.

Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare privind aprobarea acordarii
cu titlu gratuit a unei cantitati de 50 mc masa lcmnoasa din ptdurca proprietalea
Primarici orasului Frasin doamnei Gabor Catelina cu domiciliul in orasui Frasin,
judetul Suceavr,Initiator-primaruI orasului.

Avand in vedere ieleratul de aprobare prezentat de catre domnul
ing.Balan Marinel -primarul orasului Frasin. inregisrrat cu nr.1730 din 16.02.2021, raportul
intocmit de cate secretarul orasului iffegistrat cu nr.1731 din 16.02.2021. avizul Comisiei de
specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare econonico-sociala, buget. finanfe,
administarea domeniului public si privat al orasului" agricultura. gospodarire comunala,
pro-tectia mediului si turism. inragistrar cu rir.1839 din 18.02.2021, Comisiei de specialitate
nr.2 pentru invatamant, sanatate si fa mi1ie, munca si protectie sociala. activiiati social
culturale, culte, protectie copii, inregistat cu nr.1840 din 14.02.2021, Comisiei dc specialitatc
nr.3 pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina. apararea ordinii si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor ituegistat cu nr.1840 din 13.02.2021, in baza prevederilor
O.U.G. m.57l2019 privind Codul administativ, cu modificarile si compierarile ulterioarc.se
supune la vot prciectul de hotarare :

Cine este pentru?
Cine este contra?
Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii cu titlu gratuit a unei canrilati
de 50 mc masa lemnoasa din padurea proprietatea primariei orasului Frasin doamnei Gabor
Catelina cu domiciliul in orasul Frasin, judetul Suceavse aproba cu unanimitate de votur.i.

Doamna Dobre Rodica -presedinte de sedinta, constatand ca nu rnai sunt
probleme in discutie, multumeste pentru participare celor prezenti si declara inchise lucrarlle
sedintei.

TARUL GENERA.L AL ORASULUI.
LUPASCU TATIANA'^,4/


