
ROMANIA
JT]DETUL SUCEAVA

ORASUL FRASIN
CONSILru'L LOCAL

Nr.1 1903 din 22.12.2020

PROCES \ERBAL
incheiat la data de 22.12.2020 in sedinta ordinara a Consiliului locai al orasului Irrasin.

judetul Suceava

Are loc deschiderea lucrarilor sedintei ordinara convocata prin dispozitia nr.259
din 15.12.2020, emisa de domnul primar al orasului Frasin, judetul Suceava.

In continuare, secretarul general al orasului, face prezenta consilier.ilor, constatand
ca sunl prezenti 13 consilieri locali in functie , domnii consilieri locali Cojocariu Camelia
Alina si domnul consilier local Nacu Ilie anuntand presedintele dc sedinta ca intarzie.

Doamna Brateanu Alexandra, desemnata presedinte de sedinta pdn H.C.L.Frasin
nr. din 05.1 1.2020. prezinta ordiriea de zi dupa cum urmcaza :

1. Supunerea spre aprobare a proceslrlui-verbal al sedintej Consiliuiui Local
Frasin din data de 1 0. l2.202 0.Initiator-secretarul general al orasului.

2. Proiect de hotarare privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant de
pe raza orasului Frasin, judetul Suceava pertu anul scolar 2O2l - 2022.Initiator-primarul
orasului.

3. Proiect de hotarare pr.ivind aprobarea acordarii diepturilor banesti
reprezentand cheltuieli de deplasare din lunile septenbrie. octomb e si noiemb e 2020 a
personalului didactic a1 Scolii Gimnaziale Bucsoaia cu resedinta in alta localitate decat cea in
care profeseaza. Initiator-primarul orasului.

4. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinla al
Consilir ui Local Frasin pentru lunile ianuarie, fcbmarie si naflie 2020. lnitiator-p marul
orasului.

5. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de valorificare si a pretului
pentru masa lemnoasa din padurea proprietatea Primariei orasului Fr.asin pentru care s_au
constituit actele de punere in valoare ff.5215/2020. nt.52l6/2020 si rlr.52l712020 emise de
catre Ocolul Silvic Frasin. Initiator-primarul orasului.

6. Proiect de holarare privind aprobarea modilicarii orgauigramei si a

statului de functii ale aparatului de specialitate alp manilui Orasului Frasin, iudetul Suceava
pentu am 2020. Initiator-primarul orasului.

7. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.25,l din 1,1.12.2020 a
primarului orasului Frasin privind rectificarea bugetului local atirent anului fiscal 2020.
lnitiator -plimarul orasului.



8. Proiect de hotarare privind aprobarca actualiza i indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investitii ,, REABILITAREA gl MODERNIZAREA $COLII
GIMNAZTALE IN LOCALITATEA FRASIN. ORA$UL FRASIN, JIIDETUI, SUCEAVA"
. Initiator-pdmarul orasului.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii contribuliei proprii a

Olagului Frasin, judetul Suceava la ilnantarea obiectivului de investi[ii ,, REABILITAREA SI
MODERNIZAREA $COLII GIMNAZL{LE IN LOCALITATEA FRASIN, ORA$UL
FRASIN, JUDETUL SUCEAVA".Initiator-primarul orasului.

10. Proicct de hotarare privind aprobarca contului de execulie a1 bugetului
loca1 a1 Oraiului Frasin pe anul 2020, estimat La nivelul trim.IV Initiator-primarul orasului.

1 l. Proiect de hotamle privind modificarea listci obicctivclor dc investitii
publice a orasului Frasin pentru anul 2020. Initiator-primarul orasului.

12 . Solutionarea cererilor si petitiilor adresale Consiliului l,ocal Frasin
13. Diverse

Inainte de a se supune la vot ordinea de zi" domnul primrr proprme

complctarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.26l din
21.12.2020 a prinarului orasului Frasin privind rectilicarea bugetului local aferent anului
fiscal 2020 L'ritiator- primarul orasului si cu proiectul de hotarare cu privire Ia bursele dc

ajutor social acordate elevilor din invdlimantul preuniversitar de stat din oragul Frasin in
semestrul I al anului gcolar 2020 -2021-Initiator-primarul omsului.

Se supune la vot ordinea de zi, cu completa si se aproba cu unanimitate de

voturi. Fata de proicctele de hotarare inscrise pe ordinea de zi,complctata. domnii consilieri nu

cunosc sa existe cauze de incompatibilitate sau conflict de interese.

Se trece la dezbalerea primului punct de pe ordinea de zi si anume I

Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al scdintci Consiliului
Local al orasului Frasin din data dc 10.12.2020 . Initiator-secrctarul general al orasului"

Domnii consilieri iau la cunostinta procesul verbal din sedinh din dala de

10.12.2020.
Se supure la vo1 .

Cine este pentru?

Cine este impotriva?
Cine se abtinc?

Se ifrobii cl.r unanimilile de \ oluri.

Se trece la dezbaterea proieciului de hotarare priyind reteaua scolara a

unitatilor dc inyatamant de pe raza orasului Frasin, judetul Suceava pentru anul scolar
2021 - 2022. lniliator-primarul orasului.

Avand in vedere referatul de aprobare inregistrat cu nr-10698 din 17.11.2020
intocmila de catre domnul ing.Balan Marinel - primarul orasului Frasin, rapofiul inregistat cu

nr.10699 din 17.11.2020 irtocmit de catre doamna Lupascu Tatiana secretarul general al

orasului, avizul codorm ff. 1192'7 dir,07.12.2020 al Inspectorarului Scolar al judetului
Suceava, avizul Comisiei nr.1 pentm programe de dezvoltare economico-sociala, buget,
finante, administarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodadre



comurala. prctectia mediului si trrism, inregistEt cu m.l1870 drn 22.12.2020. al Comisiei

nr.2 pentu ilvatamant, sanatate si fa milie, munca si protectie socia]a. aclivitati social

culturale, culte, protectie copii . iffegistrat cu m.11871 dir' 22.12202A si al Comisiei nr.3

pentru administratie publica locala. juridica si de disciplina, apararca ordinii si linistii publice.

a drepturilor cetatenilor. inregistrat cu nr.11872 dn22.122020 , in baza prcvedcrilor O.U.G.
nr.5712019 privind Codul administrativ, se supune la vot proiectul de hotarare :

Cine este pentlu?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind reteaua scolara a unitatilor de invalamant de pc raza

orasului Frasin, judetui Suceava pentru anul scolar 2021 - 2022se aproba cu unanimitate de

voturi.

Se trece la dezbnterea proiectului de hotarare privind aprobarel1

rcordarii drepturilor bnnesti reprezentand cheltuieli de deplasrre din lunile septembrie,

octombrie si noicmbric 2020 a pcrsonalului didactic al Scolii Gimnaziale Bucsoaia cu

resedinta in alta localitate dccat cca in care profcscazl .lnitiator-primarul orasului.
Avand in vedere ret'eratul de aprobare prezentat de catre domnui ing.Balan

N{arilel primarul orasului Frasin, inregistrat cu m.11504 din 14.12.2020, raportul intocnil
de catre doamna Cosmatchi Sorina sefbirou- Biroul contabilitate,taxe si impozite inregistlat

cu nr.11505 drn 14.12.2020, avizul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare cconomico-
sociala, buget. finante, adminisharea domeniului public si privat al orasului, agricultura,
gospodarire comunala, protectia mcdiului si turism, inrcgistrat cu nr. 1 1873 din 22. 12.2020. al

Comisiei nr.2 penlru invatamant, sanatale si f'amilie, munca si protectie sociala" activitati

socjal culturale, culte, protectie copii. inregislrat cu ru. 1187,1 din 22.12.2020 si al Comisiej
nr.3 pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat cu nr. 11875 ditt 22.12.2020. in baza prevederilor

O.U.G. nr.57l2019 privind Codul adminishativ, se supune la vot proicctul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarae privind aprobarea acordarii drepturilor banesti lcprczclrtand
cheltuieli de deplasare din lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2020 a personalului

didactic al Scolii Gimnaziale Bucsoaia cu resedinta in aita localitate declt cea in cirre

proleceazJ(e lprobc cu unanimitale de roturi.

Se trece la dczbrterea proiectului de hotararc prilind descmnarca
prcsedintelui de sedinta al Consiliului Local Frasin pentru lunile ianuarie, februarie si
martie 2020.Initiltor-primarul orasului.

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de catre domnul ing.Balan
Marinel primarul orasului Frasin,inregistrat cu ff.1 1506 din 14. 12.2020, raportul intocmit de

catre secretarul general al orasului , inregistrat cu nr.11507 din 14.12.2020, avizul Comisiei
nr.3 pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararca ordinii si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor, irregistrat cu nr.1 1876 Llin 22.12.2020 , in baza prevederilor
O.U.G. ff.5712019 privind Codul administrativ, se supune la vot proiectul de hotarare :



Cine este penhu?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local

Frasin pentru lunile ianuarje, l'ebruarie si nartie 202()se aproba cu unanimilate de votul i.

Se trece la dezbaterca proiectului de hotarare privind stabilirca modului
de valorificare si a pretului pentru masa lemnoasa din padurea proprietatea Primariei
orasului Frasin pentru care s-au constituit actele de punere in valoarc r.521512020,
nr.521612020 si w.5211/2020 emise de catrc Ocolul Sitvic Frasin. Initiator-primarul
orasului.

Domnul primar face cateva precizari : padurca Primariei este administrata

de catre Ocolul Silvic Frasin in baza unui contract de administrare iar toate lucrarile ai'erente

sunt executate de catre aceasta institutie . Ei decid daca se uie sau nu sau stabilesc ce fel de

nasa lemnoasa se exploateaza. Prin urmare, am primit o adresa de la O.S.Frasin cu rettrire ia

3 apv-uri avand ca obiect catitatea de 144 mc, 292 mc sr 299 mc. Pletul /mc este indicat in

cuprinsul adresei, fiind stabilit potrivit legislatiei si normelor in vigoare ptin aparatul de

specialitate silvic. Am considerat ca este necesar sal ridic cu ocazia initierii prezentului

proiect de hotarare. la cuvantul domlul consilier Rusu Ionica si propune ca cele 3 apr -tui 5n

se comaseze cu pretul de 2,10 lei/mc. Domnul primar mentioneaza ca pretul propus estc pret de

pomire, se otgarrizeaza licitatie publica si evident ca pretul va creste din nou. Domnul Rusu

arata ca trebuie sa fim interesati sa obtinem un pret cat mai bun. Domnul Palahniuc ia

cuvantul si arata ca subscde la cele precizate de catre domnul consilier Rusu Ionica,

propunerea considerand ca llind benefica comunitatii. Domnul primar precizeaza ca estc vorba

de masa lemnoasa produse accidentale si nu produse principale, aspect relevant in slabilirea

pretului/mc.

Avand in vedere referatul de aprobare prezentala de domnul ing.Baian

Marincl primarul orasului Frasin, inregistrat cu nr.11508 din 14.12.2020, raportul inrcgistrat

cu n-r.11509 din 14.12.2020 intocmit de catre Biroui urbanism.mediu si fond funciar. avizul

Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala. buget, flna[te, administruea

domeniului public Ei privat al orasului. agriculturi, gospodarire comunalA, proteclia mediului

$i tu sm, inreBistrat cu nr.I1877 dln 22.122020 si al Comisiei nr.3 penlru adninistralie

publici locali, juridicd gi de disciplind, apirarea ordinii 9i lini;tii publice. a drcpturilor

celalenilor, imegistrai cu ff.11878 din22.12.2020, in baza prevederilor O.U.G. nr.57/2019

privind Codul administrativ, se suprure la vot ploiectul de hotarare I

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abline?

Proiectul de hotarare privind stabilirea modului de valorificare si a pretului pentu masa

lemnoasa din padurea proprietatea Pdmariei orasului Prasin pentm carc s-au constitlrit actele

de punere in valoare m.521512020. u.521612020 si nr.5217/2020 emise de catre Ocolul Silvic

Frasin se aproba cu unanimitate de votu .



Se trece Ia clezbaterea proiectului dc hotararc privind aprobarea
modilicarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al
primarului Orasului Frasin, judetul Suceava pcntru anul 2020. Initiator-primarul
orasului.

Cu leferire la postul de asistent medical ce se doreste a h infiintat, domnul

consilier Palahniuc Iulian propune ca in hsa postului sa fie cuprinsa si obligatia de a asigura

asistenta medicala la evel'rimentele spodi\,e organizate pe raza orasului Frasin.

Avand in vedere rel'eratul de aprobare prezentat de domnul ing.Balan Marinel

- primalul orasului Frasin, iffegistrat cu iu.11510 din 14.12.2020, raponul intocmit dc catle

Compartimentul resurse umane iDregistrat cu nr.11511 din 1,1.12.2020, avizul Comisiei nr.l
pentru programe de dezvohare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniuiui
public si privat al orasului, aglicultura, gospodarire comunala, protectia mediului si turism,

inregistrat cu nr.11879 din 22.12.2020, al Comisici ff.2 pentru invatamant, sanatate si

lamilie. munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie copjj. imegislrat

cu m.11880 din 22.12.2020 si al Collrisiei ff.3 pentru administratie publica locala. juridica si

de disciplina. apararea ordinii si linistii publice, a dtcptu lor cetatcnilor. inregistrat cu

nr.l188i din 22.12.2020: , in baza prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administmtiv, se supune la vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare pdvilid aprobarea modificarii organigramei si a statului de lunctii
ale aparatului de specialitate al primarului Orasului Frasin, judetul Suceava pentru anul 2020

se aproba cu unanimitate de voturi si consta in infiintarea unui post de asistent medical
pentru care, pe langa obligatiile specifice, fisa poslului va cuprindc si obligatia cie a asigura

asistenta mcdicala la cvenimentele sportive organizaie pe raza orasului Frasin. post

ce va figura in cadrul Compartimentului de sanatate publica si scolara.

Se trece h dezbaterer proiectului de hotarare privind validare.
Dispnzitiei nr.254 din 14.12.2024 a primarului orasului Frrsin privind rectificarea
bugetului local aferent anului fiscal 2020. Initiator-primarul orasului.

Avand in vedere rel'eratul de aprobare prezentat de catre domnul ing.Balan

Marinel - primarul orasului Frasin, inregistrat cu nr.11518 din 14.12.2020, rapoftul intocmit
de catre Biroul contabilitate, taxe si impozite, inregistrat cu nr.11519 din 14.12.2020, avizul

Comisiei nr.l pentru programe de dezvoltare economjco-sociala, bugct, linante. administrarea

domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire comunala. protectia mcdiului
si turism. inregistat cu ru. ] 1882 din 22.12.2020, al Comisiei nr.2 pentru invatamant, sanatate

si familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii,
inregistrat cu nr.11883 dtr122.72.2020 si al Comisiei nr.3 pentru administratie publica locala,
juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice. a drepturilor cetatenilor, inregishal

cu nr.11884 din 22.12.2020, in baza prevederilor O.U.G. m.51/2019 privind Codul

adn nistativ, se supune la vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contm?

Cine sc abtine?



Proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.254 din 11.12.2020 a
primarului orasului Frasin privind rectificarea bugetulLri local a1'erent anului fiscal 2020 se
aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la dczbaterea proiectului de hotarare privind aprobarea
actualizarii indicatorilor tchnico-economici la obicctivul dc investilii ,, REABILITAREA
$I MODERNIZAREA $COL[ CIMNAZIALE IN LOCALITATEA FRASIN.
ORA.$UL FR{SIN, JI.IDETUL SUCtrAVA,,. Initiator-primarul orasului.

Ia cuvantul domnul primar. Prezentul proiect de hotarare a lbst initiat ca
urmare a necesitatii actualizarii indicatorilor telmico economici in vederea conhnuarir sr

flnalizarii lucrarilor ramase de executat , urmare a expcfiizei tehnice intocmita in acest seos.
La licitatia publica ce va fi organizata . se pot insc e firme interesate, pornind de Ia pretul
propus ca urmare a prezentei actualizari, care a avut in vedere considerente dc ordin legislativ
cu privire la cuantumul salariilor din domeniul constructiilor si cresterea pretu lor la
materialele folosite.Trebuie sa aveti in vederea aceleasi considerente si la proiectul de hourare
ce vizeaza contributia proprie din bugetul loca1 al Orasului Frasin la accasta investitie.Doresc
sa mai precizez faptul ca acelcasi demersud se realizeaza si ceea ce priveste Scoala Doroteia,
urmand sa fie initiale proiecte de hotarare de actualizare de indicatori si contribulic.

Avand in vcdere referatul de aprobare prezentat dc domnul ing.l3alan
Marinel, primar al oratului Frasin, judelul Suceava, iffegistrat cu nr. I I 520 din 11. 12.2020.
raportul Biroului urbanism si administrare domeniLr public si privat, inregistrat cu nr. I I 521
din 11.12.2020, avizul Comisiei de specialitate ff.I pentru programe de dczvoltare
econonico-sociala, buget, llnante, adminisharea domeniuiui public si privat al orasului.
agricultura" gospodarire comunala, protectia mediului sj turism.inregistrat cu nr.l I gg5 din
22.12.2020, al Comisiei de specialitate nr.2 pentru jnvatamant. sanatate si l'amilic. nruica
si protectie sociala, activitati social culturale. culte. protectie copii inregistrat cu nr.1 1gg6
din 22.12.2020 si al Cornisiei de specialitate nr.3 penhu administratie publica locala,
juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatcniloi
inregistrat cu nr.11887 din 22.12.2020, in baza prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, se supune la vot proiectul de hotarare I

Cine este pentnt?
Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatodlor tehnico-economici la
obiecrivul de jnvestilii 

^, REABTLITAREA gt MODERMZAREA scol-n GIMNAZIALE IN
LOCALITATEA FRASIN, ORA$UL FRASIN, JUDETUL SUCEAVA,'se aproba t2 votnd
,, pen1ru ., si 1 abtinere, a doamnei consilier Onisor Alina Eiena.

Se trece la dezbatcrea proiectului de hotarare privind aprobarea
actualizarii contribu(iei proprii a Oraqului Frasin, judetul Succava la finantarea
obiectivului de investilii ,, REABILITAREA $I MODERMZAREA $COLII
GIMNAZIALE IN LOCALITATEA FRA.SIN, ORASUL FRASIN, JUDETUL
SUCEAVA". lnitiator-primarul orasului.



Avand in vcdcre leferatul de aprobare prezentat de domlul ing.Balan N'larinel,

primar al oraqului Frasin, judelul Suceava, inregistrat cu iu.1 1522 din 14. 12.2020, rapoitul

intocmit de catre Biroul contabilitate, taxe !i impozite, inregistrat cu nr.11523 din
14.12.2020, avizul Comisiei de specialitate m.1 pentru programe de dezvohare economico-

sociala. buget, finante, administrarea domcniului public si privat al orasului, agricultura,
gospodarire comunala, protectia mediului si turism,inregistrat cu nr.1 1888 dtn 22.12.2020.

al Comisiei de specialitate ff.2 pentu invatamant, sanatate si familie. munce si protectie

sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii, iffegistrat cu nr.11889 din
22.12.2020 si al Comisiei de specialitate nr.3 pentrlr administratie publica locala, juridica si

de disciplina. apararea ordinii si linistii publice, a dreptudlor cetatenilor,iffegistrat cu

nr.11890 din 22.12.2020- in baza prevederilor O.ll.G. rr.57/2019 privind Codul

administrativ" se supune la vot ploiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii contdbuliei proprii a Oraqului Frasin,
judetul Suceava la finantarea obiectivr.rlui de investilii ,, REABILITAREA $I
MODERNIZAREA SCOLII se aproba 12 votu ,, pentm ., si 1 abtinere, a doamnei consiiier

Onisor Alina Elena.

Sunt prezenti in sala de sedinta domnii consilieri locali Cojocariu Camelia

Alina si Nacu llie, prezenta fiind aprobata de CL, urmand a participa, in continuare, la
lucrarile sedintei.

Se trece la dezbaterea proiectului de hotrrare privind aprobarea contului
de executie al bugetului local tl Ora$ului Frasin pc anul 2020, estimat la nivelul
trim.IV,Initiator-primarul orasului.

Este invitata in sedinta doamna Cosmatchi Sorina avand flurctia de sef birou
contabililale, laxe si impozite. Domnul consilier Rusu Ioan dorcstc lamuriri cu privire la

sumeie inscrise Ia cap.84.02. - sectiunea de functionarc lucrari de intretjnere si reparJlc
strazi cu imbmcaminti din pavaj piaha bruta. Doamna Cosmatchi Sorina preoizeaza ca aceste

sume reprezinta contravaloare achizitionare, transport, punere in opera de piatra bruta pe

stlazile de pe raza UAT Frasin ca urnare a inurdatiilor ce au avul loc in vara anului 2020,

pentru asigurarea de drumuri practicabile , fiind vorba atat de su,'nc pri ate cu liliul de

subventie prin H.G.R. m.554/2020 precum si din venituri proprii. In aceasta categode intra si

transfeml sumei de 78.000 lei reprezentand contribulia UAT Frasin la as1'altarea DJ 177A

I-rasin-Stulpicani- Holda de la km 0+000-2+675.Domnu1 consilier Rusu loan doreste sa stie

ce reprezinta suma de 9.536.602 lei platita in cadrul sectiunii de dezvoltare. Doamna

Cosmatchi Sorina arata ca aceasta suma reprezenta cheltuieli pcntru rcalizarea celor doua

obiective ce se aflata in curs de executie, respectiv ,, Reabilitarc si modernizare DJ l77A
Frasin-Stulpicani , km 2+675 6+850 ,, si obicctivul ,, Modernizare drumuri locale in Orasul

Frasinjudetul Suceava,,

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat dc catre domnul ing.Balan

Marinel primarul olasului Frasin, iffegistrat cu m. 1152,1 din 1,1.12.2020, rupoftul intocmil
de calre Biroul contabilitate, taxe si impozite, inregistrat cu ff.11525 din 11.12.2020. a\iznl
Comisiei nr.l pentnr programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea



domeniului public si privat al orasului. agricultura, gospodarire comunala. protectia mediului
si turism. inregistra cu nr.11891 dio 22-122020, al Comisiei nr.2 pentru invatamant, sanatate

si familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie cupii, inregi\trir
cu nr. 1 1892 dirl' 22.12.2020 si al Comisiei nr.3 pentru administratie publica locala, juridica si

de disciplina. apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inrcgistra cu

ff.i1893 din 22.12.2020 . in baza prevcdcrilor O.U.G. nr.57l2019 privind Codul
administrativ, se supune la vot proiectul de hotarare :

Cinc estc pentru'l

Cine este contra?

Cine se abline?

Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execulie a1 bugetului
local al Oraqului Frasin pe anul 2020, estimat la nivelui trim.IV se aproba cu unanimilate de

voturi.

Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare privind modificarea listei
obicctivelor de investitii publice a orasului Frasin pcntru anul 2020.Initiator-primarul
orasului.

Ia cuvanlul domnul consilier Palahniuc lulian si arata ca se impune completarea
numarului de pubele pentru deseurile menajere, umand a 1l identificate si alte locatii decat

cele existente iar doamna consilier Braleanu Alexandra face referire la supravegherea video a

acestora, considerand ca trebuie acordata o atentie deosobita acestui aspect.Doamna Onisor
Alina Elena mentioneaza ca tebuie sa fim precauti in cheltuirea banului public.
Domnul consilier Rusu Ioan l'ace rel'erire la suma inscrisa pentru gabioane in listn de investitii
si catalogheaza ca fiind o inadvcftenta intre aceasta si ml de aparare de mal.Domnul primar
precizeaza ca banii au fost alocati de Guvern cu destinatia inundatii.Au lbst necesare cheltuielj
pentru iltocmirea documentiei lehnice compusa din I proiect. expertiza tehnica, documentatii
penlru obtinerea avizclor de mediu, energie electrica, SGA, precum si cheltuieli legate de

dirigentie de santier, consultanta. avize.Noi suntem beneiiciarii acestor lucrari si trebuie sa

avem in vedere caracte sticile aparadi de mal, in speta h=3m.
Ia cuvantul doamna Brateanu Alexandra care face refcrire la containerele sanilare cuprinse ln
lista de investitii.Se aduce la cunostinata CL ca este vorba desprc achizitia de containerc
pentru scoli umlare a pandemiei de covid-19 iar banii srutt cup nsi in bugetLrl Scoiii
Gimnaziale Bucsoaia.De asemenea. doamna Brateanu readuce in discutie Scoala Doroteia.
Doamna viceprimar reitereaza faptul ca investitia de reabilitare a acestci scoli este flnantata in
continuare de catre MDRAP. O alta intrebare este cea legata de sistemul de canalizare.Cu

rel'edre la acest obiectiv de investi]c, doamna viceprimar arata ca s-a facut prereceptia, Statia

de epurare este realizata si este functionala.Legat de investitia dcnumita ,, realizare
bransament de apa la Scoala Doroteia,, docmna Brateanu Alexandra cere lamurjri. Se aduce la

cunostinta CL ca se unnareste ca alimentarea cu apa potabila a Scolii Gimnaziale Doroteia sa

se realizeze printr-un bransament din sistemul public de alimentare cu apa a orasului prin
subtravenarea raului Suha. Cu referire la obiectivul dc iltvestiei .. Realizare racorduri de

canalizare in orasul Frasin,, doamna Brateanu intreaba ce putem spune ffonsonul Gara-

Pensiunea Voichita. Domnul primar arata ca pe acest tronson nu a fost posibila implementarea
proiectului, nu ne da voie cei de la gaz, distanta dintre conducta de gaz si oanalizare iiind
prca mica.Doamna Brateanu ddica problema apararii dc mal in zona locuintelor domnilor
Mironiuc Vasile si Morosan Vasile. Domnul primar arata ca aceste lucrad sunt imposibil de



rcalizat intrucat in zona nu pot li amplasate a ocamente.Domnul Palahniuc recomanda

redirectionarea acestor fonduri pentru alta locatie.

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de catre domnul ing.Balan
Ma nel - primarul orasului Frasin. inregistrat cu nr. 11526 din 14.12.2020. rapoftul intocmit
de catle Biroul contabilitate, taxe si impozile, inregistrat cu nr'.11527 din 1,1.12.2020, avizul
Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finantc, administrarea

domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire comunala. protectia mediului

situ sm, inregistmt cu rLr.11894 din 22.12.2020, al Conisiei tr.2 pentru invatamant, sanatate

si thmilie, munca si protectie sociala, activitati social cuitulale, cu1tc, protectie copii,
inregistrat cu nr.l 1895 dln 22.12.2020 si al Comisiei nr.3 pentru administratie publica locala.
juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a dreptluilor cetatenilor, inregistrat
cu fi.ll896 dtn 22.12.2020 , in baza prevederilor O.U.G. nr.5'712019 privind Codul

adminisfrativ, se supule la vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare pdvind moditicarea listei obiectivelor de jni,estitii

publice a orasului Frasin pentru anul 2020 se aproba cu 10 voturi ,.penlru., si 5 voluri

,,abtinere,, : doamna consilier Onisor Alina Elena, dommrl consilier Nacu Jlie. dornnul

cot'tsilier Rusu Ioan, doamna consilier Cojocariu Camelia Alina si doamna consilier Brateanu

Alexandra .

Se trece la dcz6atcrca proiectului de hotararc privind validarea
Dispozitiei nr.261 din 21.12.2020 a primarului orasului Frasin privind rectificarea
bugctului local aferent anului fiscal 202o.Initiator-primarul orasului.

Avand in vedere referatul de aprobare prezenlat de catie domnul ing.Balan
Marinel plimaml orasului Frasin, iffegishat cu nr.11836 dir\ 22.12.2020. rapoftul intocmit
de catre Biroul contabilitate, taxe si impozile, inregistrat cu m.11837 din 22.12.2020. a\izul
Comisiei nr.1 pentm programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante. administrarea

domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire comunala. prolectia mediului

si turism, inregistrat cu ru'. 11900 din 22.12.2020, a1 Comisiei nr.2 pent r invatamant. sanatate

si famiije, munca si proteotie sociala, activitati social culturale, culte, prorcctje copr.i

inregistrat cu nr. 11901 din 22.12.2020 si al Comisiei nr.3 pentru administratie publica locala,
juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a dreptudlor cetatenilor, inregistrat
cu nr. 11902 drn 22.12.2020, in baza prevederilor O.U.G. nr.57l2019 privind Codul
administrativ, se supune la vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei .261 din 2\.12.2020 a prima rlui
orasului Frasin privind rectificarea bugetului local alerent anului fiscal 2020 se aproba cll
unanimitate de votu .

Sc trccc la dezbaterea proiectului de hotararc cu privirc Ia bursele dc

ajutor social acordatc clcvilor din invilimantul preuniversitar dc stat din oraqul Frasin
in semestrul I al anului gcolar 2020 -2021 .Initiator-Irimarul orasului.



Avand in vedere rcferatul de aprobare prezentata de domnul ing.Balan n-rarinel
- primarul oragului Frasin, inregistrat cu nr.11744 din 18.12.2020, raportul Compaflimentului
de servicii sociale, inregistrat cu nr.11745 din 18.12.2020, avizul Comisiei nr.1 pentru
programe de dezvoltare economico-sociaia, buget, finan1e, administrarea domcniului public si
privat al orasului, agricultura. gospodarire comunala, protectia mediului si tunsm,rnregistrer
cu nr.1 1897 din 22.12.2020, a1 Comisiei nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie. munca si

protcctie sociala. activitati social cultuale, culte, protectie copii, iuegistat cunr.11898 dio
22.12.2020 si al Comisiei ru.3 pentru administratje publica locala, juridica si de disciplina,
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatcnilor,inregistrat cu nr.11899 din
22.12.2020, in baza prevederilor O.U.G. ff.57l2019 privind Codul administrativ, se supune 1a

vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare cu privire Ia bursele dc ajutor social acordate elevilol din
invdlSmaDtul preuniversitar de stat din ora;ul FrasiD in semestrul I al anului gcolar 2020 -2021
se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trecc la punctul inscris pe ordinca de zi: Solutionarea ccrcrilor si
petitiilor rdresate Consiliului Local Frasin.

ln legatura cu cererea depusa de catre domnul Cainari Petrica cu domiciliul in
orasul Frasin, judetul Suceava , iniegistrata cu nr.11043 din 26.11.2020, prin care solicita sa i
se aprobe inchirierea, cu titlu gratuit, a unei camere dill cladirea Stadion avandu-sc in vcdere
intentia de a infiinta o echipa de fotbal, rezolutia Consiliul local al orasului Frasin este I se

respinge intrucat CNI a aprobal solicitarea noastra legata de reabilitatea Stadionului din omsul
Frasin iar imobilele ce fac obiectul unor astlel de investitii tebuie sa lle libere de sarcini. In
legatura cu cererea depusa de catre domnul Stefancu Andrei cu domiciliul in orasul !'rasin,
judetul Suceava, imegistrata cu ff.11476 din 11.12.2020, prin care solicita aprobarea

inchirierii unei suprafete de circa 1500 mp situata in Prund Bucsoaia . rezolutia Consiliul local
al orasului Frasin esle : acord de principiu favorabil rapoltat si la referatul lntocmit de catre

Compartimentul urbanism, mediu si fond funciar iffegistrat cu nr.118,11 din 22.122020
potrivit caruia torcnul face pafie din domeniul privat al UAT Frasin insa se rmpune in
prealabil intocmirea unei documentalii tehnice in vederea actualizarii si inscrierii in evidenrele

de Carte llnciara ca proprictar tabular Orasul Frasin, judetul Suceava. la dala prezentei,
prorietar tabular liind Comuna Bucsoaia.

In legatura cu cererea depusa de catre domnul Stefancu Constantin cu

domiciliul in orasul Frasin, judetul Suceava. inregistrata cu nr.1 1477 drn I L 12.2020, prin care
solicita aprobarea inchiderii unei suprafete de circa 1500 mp situata in Prund Bucsoaia ,

rezolutia Consiliul local al orasului Frasin este : acord de ptincipiu t'avorabil rapofiat si la
referatul intocmit de catre Compartimentul urbanism, mediu si fond funciar inregistrat cu
nr.l1841 din 22.12.2020 potrivit caruia terenul face parte din domeniul privat al UAT Frasin
insa se impune in prealabil intocmirea unei documentatii telmice in vederea actualizarii si
inscrierii in evidentelc de Carte funciara ca proprietar tabular Orasui Frasin. judetul
Suceava, la data prezentei, prodetar tabular fiind Comuna Bucsoaia.



In legatura cu cererca depusa de catre domnul Cosmatchi Viorel cu domiciliul
in orasul Frasin, judetul Suceava, inregistrata cu nr.11763 dln 21. i2.2020, prin care solicita
aprobal€a supralbtei de 1512 mp situata in Frasjn , rezolutia Consiliul local al orasului Frasin
este : acord de principiu favorabil raportat si la referatul intocmit dc catre CompafiimeDtul
urbanism, mediu si fond flurciar inregistrat cu nr.118,11 din 22.12.2020 potrivit caruia terenul
face parte din domeniul privat al UAT Frasin insa se impune in prealabil intoclnirea LLnei

documentatii tehnice in vederea actualizarii si inscrierii in evidentele de Carte l'unciara ca
proprietar tabr ar Orasul Frasin. judetul Suceava. la data prezentei. prop etar tabular fiind
Comuna Frasin.

Se trecc Ia punctul inscris pe ordinea de zi : Diycrse .

Se aduce la cunostinta CL ca s-au facul demersud penlru infiintarca unei
treceri de pictoni in zona Garii Frasin, fiind tansmisa catre Compania Nationala de
Administrare a Inlrastructurii Rutiere Sectia Drumuri Nationale Campulung Moldovenesc o
solicitare in acest sens

Ia cuvantul doamna consilicr Brateanu Alexandra si face referire la
necesitatea extinderii iluminatului public. Domnul primar roaga identificarea zonelor in care
se impune extinderea iluminatului public si comunicarea lor, pentru a fi luate in evidenta si de
a aloca fonduri. Domnul consilier Nacu Ilie indica sectorul de drum cuprins intre gospodaria
domnului Nacu Gheorghe si incinta Stadionului pentru a li luat in evidenta.

Ia cuvantul domnul consilier Palahniuc Iulian. Considera ca este necesara
exlinderea retelei de gaz melan in zona Valea Seaca si Ober Frasin. Legat de acest aspect,
don]nul primar aduce la cunostinai CL discutia avuta cu reprezentantii EON GAZ si pri[rar.ii
celor doua unitati adminisrativ teritoriale Stulpicani si Ostra, in sensulca se dorcste incheierea
unui pafieneriat in vederea implementarii unei investitii de realizare magistala gaz Frasin-
Ostra. Dornnul consilier Nacu Ilie face mentiunea ca legislatia in matcrie in vigoare obliga
fr.rmizorii sa realizeze, cu titlu gratuit, bransamente gaz metan.

Legat de serviciile de salubritate, doamna consilier Brateanu Ale\andra aduce
la cunostinta CL faptul ca se impune gasirea de solutii viabile carc sa sigure colectarea
deseurilor nenajere de pe stada Valea Seaca, strada Cimitirului si de pe Aleea Magnoliei,
propunand ca pe aceste strazi colectarea sa se realizeze cu o masina mai mica.

Rapoflat la toate discutiiie avute, domnul pdmar dorcste sa precizeze ca este
deschis fata de propunerile ce vin pa11ea domnilor consilieri locali, astfel incat deciziile sa

reflecte nevoile comunitatii.

Doamna Brateanu Alexandra -presedinte de sedinta,constatand ca nu mili sunt
probleme in discutie, n]ultumeste pentru participare celor prezenti si declara incl]ise lucrarile
sl:dintei

SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI.
LUPASCUIATIANA


