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PROCES VERBAL
incheiat la data de 28.01.2021 in sedinta extaordinara a Consiliului local alorasului lrrasin.

iudetul Suceava

Are loc deschiderea lucrarilor sedintei extraordinarc convocata prin dispozitia
m.19 din 26.01.2021 emisa de catre domnui primar al orasului Frasin, iudetul Suceava.

In continuare, secretarul general al orasului, face prczenta consilierilor. constaiand
ca sunt prezenti toti 15 consilied locali in lunctie.

Doamna consilier local Cojocariu Camelia A1ina. descmnata presedinte dc scdinta
prin aft. 1 din Hotararea Consiliului Local al orasului Frasin nr. I 13 din 22.12.2020. prez,inta
ordinea de zi dupa cum urmeMa :

1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbai al sedintei Consiliului Local
Frasill din data de 22. 12.2020.Initiator-secretarul general al orasului.

2. Proiect de hotarare.p vind constituirea unui drept real de folosinli gratuitd a
suprafelei de aproximativ I mp corespunzAtoare proprictilii publice a ora5ului frasia ce se
identitici cu pade din str. Obreja II. localitatea Frasin, judegul Suceava, in l'avoarea S.C.
DELGAZ GRID S.A., T6rgu Muref, judelul Mure! in vederea reaiizirii bransamentului
clectric in favoarea solicitantei sahlean Adriana Nicoleta, cu sediul in municipiului rimisoara.
str. Dr. Grigore T.Popa, ff.32,ap.2, judelul Timiq proprietari a unui imobil situat ir ol.asul
Frasin. localitatea Frasin, str.Obreja II, jr-rdelul Suceiva .Initiator-pdmarul orasului.

3. Proiect de hotarare privind instituirea unor 1'acilitd{i llscale Ia plata impozirului
anual pe clidiri qi anularea accesoriilor. aferente obligaliiior bugetare principale resunre la
data de 31.03.2020 datorate bugetului local al orariului Frasin Initiator-prjmarul orasului.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Actelor adilionalc de moclillcare si
completare a Actuiui constitutiv gi a Statutului Asocialici de Dezvoltare lntercomunitari de
Gestionare a De5eurilor in Judelul Suceava, sA voteze pentnt alegcrea prcsedintelui fi a
ConsiliulLri director al Asociafiei, precum qi imputenicirea Asociatiei de Dezvoltale
Intercomunitari de Gestionare a Deqeurilor jn Judelul Suceara si semrjeze in Adunarca
Generala a Asocia[iei prin reprezentantul sau ]egal, presedintele Asocialiei. in numele gi pe
seama ora$ului FRASIN Actele adilionale de modificare si completare a Actului constitutiv $i
a Statutului Asocialiei dc Dezvoltare Intercomunitari de Gestionare a Descurilor in Judetul
Suceava. Initiator-p marul orasului.

5. Proiect de holarare privind acordarea mandatului special reprezentantului
omqului FRASIN, judetul Suceava, in Adunarea Generali a Asocialiei Judetenc penrru Apa si
Canalizare Suceava si voteze pentru adoptarea Actclor Adilionale de actualizarc. modificarc
ti completare a Actului Constitutiv $i a Starurului Asociatiei Judelene pentru Api $i
Canalizare Suceava ti imputemicirea Asocia{iei Judelene pentru Api $i Canalizarc Suceava
si semneze prin reprezentantul siu lega1. Pre;edintele Asocialiei. in numele ti pe scama LIAT
orasul Frasin, Judelul Suceava, Actul Adilional la Actul Constitutiv si Actul Adilional la
5rdrurul AJAC SLcc,1\ a lnit iaror-pfl mafl rl orasului.



6. Proiect de hotarare privind desemnarea unui numar de 2 consilieri locali din
cadrul Consiliului Local Frasin in Comisia de evaluare a performantelor profesionale

individuale a secretarului general al UAT Frasin pentru anul 2020.Initialor-primarul orasului.
7. Proiect de hotarare p vind convocarea Adunirii proprietarilor pcntru data

de I 1 lebruarie 2021, ora 10,00 la sediul Primariei omsului Fmsin. Initiator-primarul orasului.

8. Proiect de hotarare privjnd aprobarea Conhaclult]i-cadru vizind acoperirea

costurilor pentru colectarea qi transportul, stocaiea temporara, sortarea 9i incredinla1ea in
vedeiea vaiorificirii degeurllor de ambalaje la nivelul UAT FRA.SIN. jud. Succava.Iniliator-
plimarul orasului.
Inainte de a se supune la vot ordinea de zi. domnul primar propune complelarea ordinii dc zi
cu urmatoarele proiecte de hotarare :

1. Proiect de hotarare pdvind aprobarea actualiza i indicatorilor tehnico-economici 1a

obiectivul de investilii .,REABILITAREA $I MoDERNIZAREA $CoLIl
GIMNAZIALE IN LOCALITATEA FRASIN, ORA$UL FRASIN, JUDFTUI-
SUCEAVA"

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii contributiei proprii a Ora;uiui lirasin,
judetul Suceava la finantarea obiectivului de investilii ., REABILITARE,\ $l
MODERNIZAREA $COLII GIMNAZIALE IN I-OCALITATEA FR.\SIN, OR{$UL
FRASIN, JUDETUL SUCEAVA''

Proiect de hotarare privind aprobarea aclualiza i indicatorilor tehnico-econonici 1a

obiectivul de investilii .,REABILITAREA $I MODERNIZ,\RE,\ $COLll
CIMNAZIALE IN LOCALITAI'EA DORO'I'EIA, ORA$UL FRASIN. JLTDETT]L
SUCEAVA"

2.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii contribuliei proprii a Oragului Frasin.

iudetul Suceava la finantarea obiectivului de investiqii ,, REABILIIAIIIA $I
MODERMZAREA $COLII GIMNAZIALE NV LOCALI'IATEA DOROTEIA.
ORA$UL FRASIN. JL]DETUL SUCEAVA"

5. Proiect de hotarare cu privire la stadiul inscrierii datelor in Registrul agricol raporlal la

trim.Iv al anului 2020 precum si stabilirea de masuri pentru eflcientizarea acestei

activitati la nivelul UAT Frasin

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

votuli. Irata de proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, domnii consilieri nu cunosc sa

existe cauze de incompatibilitatc sau conflict de interese.

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

Supunerea spre aprobare a procesului-verbxl al sedintei Consiliului
Local al orasului Frasin din data de 22.12.2020 ^ Initiator-secretarul gen€rrl al orasului.

Domnii consilieri iau la cunostinta orocesul verbal din sedinta din dala de

22.12.2020 .

Sc supune Ia vot .

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Se aproba cu unanimilaLe de \ oturi



Se trece lx dezbaterca proiectului de hotartre privind constituirea unui
drept real de folosinli gratuiti a supralelci de aproximativ 1mp corcspunzitoare
proprieti(ii publicc a oraqului Frasin ce se identifici cu parte din str. Obrcja II,
localitatea Frasin, jude,tul Suceava, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., Tirgu
NIure$, jude(ul Murcg iD vederca realizirii lrranlamcntului electric in favoarea
,tdicitartcj Sahlean Aclriana Nicdeta, cu scdiul in municipiului Tinitoan, str. Dn
Grigore T.Popa, nr.32,ap.2, judelut Timiq proprietari a unui imobil situxt in orasul
Frasin, localitatea Frasin, str.Obreja II! judelul Suceava.Initiator-primarul orasului.

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de catre domnul il1g.Balan
Marinel primarul orasului Frasin, irucgistrat cu nr.539 din 18.01.2021. raportui illtocmii de

catrc Biroul urbanism qi administrare dorneniul public Si privat, inregistrat cu nr.5,10 din
18.01.2021. avizul Comisiei ff.1 pentru programe de dczvoltare economico-sociala, bugct,
finante, administralea doneniului public si privat al orasului. agricultuia, gospodarire

comurala, protectia mediului si turism si din cadrul Consiliuiui local al oraqului Frasin.
judelul Succava, inregistrat cu ru'. 975 din 28.01.2021 si a1 Comisiei nr.3 pcntlu administrarie
publica locala, juridica si de disciplina. apararea ordinii si linistii publice. a dreprurilor
cctatenilor din cadrul Consiliului local al oraqului lrrasin. judclul Suceava. inregtstt.;tt cu
n.976 din 28.01.2021, in baza prevederilor O.U.G. ru..57l2019 privind Codr_rl adminisrratir,,
se supune la vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cinc se abtine?

Proiectul de hotarare p vind constituirea unui drept real de iblosinlA gmfliiti a

supral'etei de aproximativ I mp corespunzatoare proprietAtii publice a oraEului Frasin ce se

identificA cu parle din str. Obreja II, localitatea Frasin, judepl Suceava, in favoarea S.C.
DELGAZ GRID S.A., Targu Murel, judelul Mure; in vederea realizirii branfamcntului
electic in f'avoarea solicitantei Sahlean Adriana Nicoleta, cu sediul in municipiului Timi;oara.
str. Dr. G gore T.Popa. ff.32,ap.2, judelul Timiq proprietad a unui imobil siruar in ora$ul
Fnsin. localitatea Frasin. str.Obreia II. judelul Suceava se aproba cu unanimitatc de voturi.

Sc trece la dezbaterea proiectului dc hotarare priyild instituirea unor
facititi{i fiscale la pllta impozitului anual pe clidiri ii anularea accesoriilor alerente
obliga(iilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 datorate bugctului local |ll
ora{ului Frasin.Initiator-primarul ornsului.

Avand in vedere refel.atul de aprobare prezentat de catre domnul ing.Baian
Marinei - primaml ora;ului Frasin, imegisrrat cu nr.812 din 26.01.2021, raporrul Biroului
cortabilitate,taxe si impozite, iffegistrat cu nr.813 din 26.01.2021, avizul Comisiei de
specialitate ff.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, llnante,
administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire conrunala,
protectia mediului si turism,inregistrat cu nr. 977 din 28.01:2021 si al Comisiei de specialitatc
ru.3 pentm administatie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor,inregislrat cu ru'.978 din 28.01.2021, in baza pr.evederilor.
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, se supunc 1a vot proiectul dc hotarare :

Cine este pentru?

Cine este conlra?



Cine se ahtine?

Proiectul de hotararc privind instituirea unor facilir5tri liscale Ia plata impozitului
anual pe cl5diri fi anularea accesoriilor aferente obligaliilor bugetare principalc restante la
data de 31.03.2020 datorate bugetului local al oragului Frasinse aproba cu unanimitate de

votu .

Se trecc la dezbaterca proiectului de hotararc privind aprobarea Actelor
aditiorale dc modificare si completare a Actului constitutiv Si a Statutului Asociatiei de
Dezvoltarc Intercomunitari de Gestionare a Deieurilor in Jude-tul Suceava, si voteze
pcntru alegcrea Preledintelui ii a Consiliului dircctor al Asocittici, prEcurn si
imputernicirea Asocia(iei de Dezvoltare Intcrcomunitari de Gestionarc a Deqeurilor in
Judetul Suceava si semneze itr Adunarea Gerrerali a Asociatici prin reprezentanlul siu
legal, Prcfedintele Asocialiei, in numelc qi pe seama orasului FR{SIN Actele adi(ionale
de modificare ii completare a Actului constitutiy fi a Statutului Asocialiei de Dczvoltare
Intcrcomunitari de Gestionare a De;eurilor in Judeful Succayn.lnitiator-J,rim{rul
orasului,

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de domnul ing.Balan Marinel .
primarul oraqului Frasin , judequl Suceavc. nr.814 din 26.01 .202 I . rapot.ttLl B-iroului urbanlsm
si adminishare domeniu public si privat din cadrul aparatului de specialitate al pr.imarului
oragului Frasin, judelul Suceava, nr.S15 dn 26.01 2021, ar izul Comisici de specialitate nr.l
pentru programe de dczvoltare economico-sociala, buget. finante. administrarca domeniului
public si privat al orasului, agricultura, gospodadre comunala" protectia mediului si turism.
inregi.rrar cu ru-.o79 din 28.01.2021 (i al Corni.iei dc speci-lirare n..J pcrlru rJn ini.Lr-Lie
publica.locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor
cetatenilor. iuegistrat cu ff.980 din 28.01.202i, in baza prevcder.iloi O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administativ, se supune la vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind aprobarea Actelor aditionale de modificare 5i
completare a Actului constitutiv $i a Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari de
Gcstionare a Deqeurilor in Judelul Suceava. sA voteze pentru alegerea preledintelui ii a

Consiliului director al Asociaqiei, precum ti impulernicirea Asocialiei tle Dezvoltare
InterconunitarA de Gestionare a Deqeurilor in Judclul Sucoava si semneze i11 Adunarea
Generali a Asocialiei prin reprezentantul sdu legal, Prcfedintele Asocialiei, in numele qi pe
seama orasului FRASIN Actele adilionale de modificare si completare a Actului constituti\, fi
a Statutului Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitarl de Gestionare a DeqeLrrilor i[ Jude,tul
Suceava se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trcce la alezbaterea proiectului tle hotarare prir ind rcordaret
mandatului special reprezentantului oratului FRASIN, judetul Suceava, in Adunarea
Generali a Asociatiei Judetcne pentru ApI $i Canalizare Suceava si voteze pentru
adoptarea Actelor Adi{ionnle de actualizarc, modi{icare ,i completare a Actului
Constitutiv !i a Strtutului Asociatici Jude(ene pentru Apd ti Canalizare Suceayl si
imputernicirea Asociatiei Judctene pentru ApI $i Canalizarc Suceava si semneze prin
reprczentantul siu legal, Pregedintele Asocialiei, in numcle !i pe seaml UAT oragul



Frasin, Jude{ul Suceava, Actul Aditional la Actul Constitutiv Si Actul Adifional Ia
Statutul AJAC Suceava.Initiator-primarul orasului.

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de domnul ing.Balan llarincl.
primarul oraqului Frasin, judetul Suceava, inregistmt cu nr.816 din 26.01.2021. raporlul
Biroului urbanisn si administr.are domeniu public si privat din cadrul aparatu[i de specialitate
aI primarului ora$ului hasin, iudelul Suceava. inregistrat cu m. 817 clin 26.01.2A21. atizu)
Comisiei de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socia1a. buget, finantc.
administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire comunala.
protectia mediului si tu sm, inregistrat cu nr.98l din 28.01.2021 si al Comisiei de specialirare
m.3 pentru administratie publica 1oca1a, ir-rridica si de disciplina. apararea ordinii si linisrii
publice, a dreplurilor cctatenilor,inregistrat cu nr.982 din 28.01.2021. ]n baza prevederilor
O.U.G. nr.57l2019 privind Codul administrati\,, se supure la vot proicctul de hohriire :

Cine este pentru?

Ci1]e este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind acordarca mandatului special teprezentantului
ora$ului FRASIN, judelul Suceava, in Adunarca Generald a Asocialiei Judelene pcntru Api $i
Canalizare Suceava si voteze pentru adoptarea Actelor Adilionale de actualizare, moditicare
$i completare a Actului Constitutiv $i a Statutului Asociatjei Judelene pertru Api $i
Canalizare Suceava qi imputemicirea Asocialiei Judelene pentm Api €i Canalizare Suceara
sd semDeze prin reprezenlantul sdu legal, Presedintele Asocialiei, in numclc gi pe \ecma I AT
oraqul Frasin, Judelul Suceava. Actul Adilional la Actul Constitutiv ti Actul Aditional la
Statutul AJAC Suceava se aproba cu unanimitate de votui.

Se trece Ia dezbaterea proiectului dc hotarare privind descmnarca unui
numar de 2 consilieri locali din cadrul Consiliului Local Frasin in Comisia de evlluare a
pcrformantclor profcsionale individuale a secretarului gcneral al UAT Frasin pcntru
anul 2020.Initiator-primarul orasului. Doamna consilier Brateanu Alexandra il propune pe
don'mul consilier Nacu llie iar doamna viceprimar Dobre Rodica il propune pe clornnul
consilier Volanschi Constantin.

Avand in vedelc propunerile fonnulate, rel'eratu1 de aprobare prezentat dc catre
domnul ing.Balan Marinel primarll orasului Frasin, inregistrat cu m..glg din 26.01.2021,
rapotul intocmit de catue Compafiimentul resurse umane, ifiegistrat cu tx..g19 din
26.01.2021, avizul Comisiei nr.3 pentru administratic publica locala, .juridica si de disoiplina,
apararea ordinii si linistii publice, a dreptudlor cetatenilor.iffegishat cu nr.gg3 din
28.01.2021, in baza prevederilor O.U.G. m.57l2019 privind Codul administrariv, se slrpune la
vot proiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Crne sc abtine?

Proiectul de hotarare privind desemnarea unui numar de 2 consilieri locali din
cadrul Consiliului Local Frasin i11 Comisia de evaluare a perlomantelor profesionale
individuale a secretarului general al UAT Frasin pentru anul 202 sc aproba cu unanimitale .le
voturi.

Se trece Ia dezbaterea proicctului de hotarare privind conlocarea Adunirii
prop etnrilor pentru data de ll februarie 2021 , ora 10,00 [a sediul primdriei orasului
Frasir .Initiator-primarul orasului.



Avand in vedere ref'eratul de aprobare prezentat de catre domnul ing.Balan
Marinel primarul ora;ului Frasin, inregistlat cu nr.820 din 26.01.2021. rapofiul secretan ui
general al orasului iruegistrat cu nr.82l din 26.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.3
pentru administratie publica locala. juridica si de disciplina, apararea oidinii si linistii publice,
a drepturilor cetatenilor, inregistal cu nr.984 din 28.01.2021, in baza prevede lor O.U.G.
nr.57l2019 privind Codul administrativ, se supune la vot proiectul de hotamre I

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind convocarca Adundrii proprietariior pentru data
de 11 febmarie 2021 . ora 10,00 Ia sediul Primiriei orasului Frasin se aproba cu unanimitate
de voturi.

Se trece la dezbrterea proiectului de hotararc privinri aprobarea
Contractului-cadru vizind acoperirea costurilor pcntru colectrrea qi transportul,
stocarca temporari, sortaren ii incredin{area in vederca valorificirii de5eurilor rle
ambalaje la nivelul UAT FRASIN, jud. Suceava.Initiator-primarul orasului.

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de catre domnul ing.Balan
Marinel - primarul orasului Frasin. inregistrat cu nr.822 din 26.01.2021. raportul intocmit de
cetre Biroul urbanism si administrare domeniu public si privat iuegistrat cu lx.g23 din
26.012021. avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare ecolomrco_
sociala, buget, finante, administarea domeniului public si privat a1 orasului, acricUl!.ua.
gospodarirc comunala, protectia mediului si turism,inrcgistrat cu nr. 9g5 din 2g.01.202i si al
Comisiei de specialitate nr.3 pentru administratie publica locala, jur.idica si de disciplina.
apararea oldinii si linistii publice. a drepturilor cetatenilor,inregistrat cu ff.9g6 din 2g.01.2021
" in baza prevederilor O.U.G. ff.57l2019 privind Codul administrativ, se suprure la vot
proiectul de hotarare :

Cine este pentu?
Cine cste contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotararc privind aprobarea Contractului-cadru vizand acoperirea
costurilor p€ntru colectarea fi transportul, stocarea temporari. sofiarea $i incredintarea in
vederea valorificirii deqeurilor de ambalale la nivelul UAT FRASIN. iud_ Succava se anroba
cu unanimitate de Yoturi.

Se trece la dezhaterea proiectului de hotararc privind aprobarc[
actualizarii indicatorilor tehnico-ecoromici la obicctivul de inyestilii ,,REABILITARtrA
$I XIODERNIZAREA $COLII GIMNAZIALE IN LOCALITATEA FRASIN,
OR{$UL FRASIN, JLTDETUL SUCEAVA,, ;Iniriator-primarut orasutui.

lnainte de a se supune aprobarii, ia cuvantul domnul consilier Nacu Ilie car.e
propune o completare a proiectului Scolii Frasin- aripa noua_ ultima clasa, dupa cum urmeaza
: sa se modifice planseul astfel incat sa se mareasca inaltimea clasei si sa poata p mi
dcstinaLia de sala de sport.

Avand in vedere propunerea formuiata, referittul de aproblre prezenlal dc
domnul ing.Balan Marinei. primar al oraqului Irrasin, judelul Suceava, inregistrat cll lr. gg5

d,in 21.01.2021, rapofiul Biroului urbanism si adminishare dotneniu public si privat.
inregistrat cu ff. 886 din 27.01.2021, avizul Comisiei de specialitate ff.1 penrru programe



de dezvoltare economico-sociala, buget. finante. administrarea domeniuluj public si privat
al orasului, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si lurism,inregistrat cu

m.987 din 28.01.2021, al Comisiei dc spccialitate nr.2 pentru invatamdnt, \rnrtxte sr

familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale. culte. JirL,Lectre cofii
inregistrat cu nr.988 din 28.01.2021, al Comisiei de specialitate nr.3 pentru administatie
publica locala. juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice. a dreptu lor
cetatenilor inregistrat cu u.989 din 28.01.2021, in baza prevederilor O.U.G. nr.57l2019
privind Codul administrativ, se supune la vot proiectul de hotarare :

Cine este penhu?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de fiotamrc privind aprobarea actualizarii indicatorilor tchnico-
economici la obiectivul de investilii ,REABILITAREA gI MODERMZAREA $COLII
GIMNAZIALE IN LOCALITATEA FRA.SIN, ORASUI, FR{SIN, ruDETUL SUCEAVA''
se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece ln dezbaterea proiectului dc hotarare privind aprobaretl
actualizarii contributiei proprii a Oratului Frasin, judetul Succava la finantarca
obiectiyului de investi(ii ,, REABILITAREA SI MODERMZAREA $COLII
GIMNAZIALE IN LOCALITATEA FR{SIN, ORA$UL FRASIN, JUDE'TUL
SUCEAVA" .Initiator-primarul orasului.

Avand in vederc rcferatul de aprobare prezentat de domnul ing.Balan
Marinel, prinar a1 oraqului Frasin, judelul Suceava, inregistrat cu nr. 887 din 2'7.0I.2021.,
rapoftul illtocmit de catre Biroul contabilitate, laxe li impozite. ifiegistrat cu nr. 888 din
27.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. I pentru programe de dezvoltare ccouomico-
sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura,
gospodarire comunala, protectia mediului si turisn, inregistrat cu ff.990 din 28.01.2021, al
Comisiei de specialitate nr.2 pentru invaramanr. sanatate si lamilie. munca si protectic
sociala, activitati social culturale, cultc. protectie copii, inregistrat cu nr.991 din 28.01.2021
si al Comisiei de specialitate nr.3 pentru administratie publica locala. juridica si de
disciplina. apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cctatenilor inregisrrat cu nr 992
din 28.01.2021 . in baza prevederilor O.U.G. ru.57/2019 privind Codu) administraliv. se

supune la vot proiectul de hotarare :

Cine esle pentru?

Cine este conta?
Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind aprobarea actuaiizarii contribuliei proprii a
Oraqului Frasin, judctul Suceava la finantarea obiectivului de investilii ., REABILITAREA SI
MODERNIZAREA $COL]I GIMNAZLA.LE IN LOCALITATEA FR\S]N, OILA$UL
FRASIN, JUDETLIL SUCEAVA"se aproba cu unanimitate de voruri.

Ia cuvantul doamna consilier local Brateanu Alexandra si intreaba urnatoarele :

,. Ce se inlampla cu banii pentu lucrarile executate la Scoala Frasin ?,. Legat de acest aspecr
doamna consilier local Cojocariu Camelia Alina putcteaza : ,, Si noi am lbst piejudiciati ca
lucrarea nu a tbst executata la timp,,.

Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare privind aprobarca
actualizarii indicatorilor tehnico-economici la obicctivul de investitii ,,REABILITARtrA
$I MODERNIZAREA $COLII GIMNAZIALE IN LOCALITATEA DOROTIJIT\,
OR{$UL FRASIN, JUDETUL SUCEAVA"



.Initiator-primarul orasului.
Avand in vedere rel'eratul de aprobare prezentat de domnul ing.Balan

Marinel. primar al oraqului Frasin, judelul Suceava, irregistrat cu nr. 889 din 21.01.2021.
rapo(ul Biroului urbanism si administrare domeniu public si privat. inregistrat cu ff. 890 din
21.01.2021. avizul Comisiei de specialitate ff.l pentru programe de dezvoltare economico-
sociala. buget, finante, administarea domeniului public si privat al orasului, agricultura,
gospodarire comunala, protectia mediului si turism,inregistrat cu 11r.993 din 28.01.2021. al
Comisiei de specialitate nr.2 pentru invatamant, sanatate si fa mi1ie. munca sl protecrie
sociala, activitati social culturale, cultc, protectie copii,inrogistrar cu nr.994 din 28.01.2021 si
al Cornisiei de specialitate ff.3 pentru administratie publica locala, iuridioa si de disoiplina.
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor. iffegistrat cu nr.995 din
28.07.2027. ir,baza prevederilor O.U.G. nr.57l2019 privind Codul administntiv, se supure la
vot proiectul de hotarare :

Cinc este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare privind aprobarea actLlalizarii indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investilii ,,REABILITAREA $I NIODERNIZARIA $COLII
GIMNAZLA.LE IN LOCAL1TATEA DOROTEIA, ORA.$UL FRASIN, ITIDEI'UL
SUCEAVA"se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea proiectului dc hotarare privind aprobarca
actu:rlizarii contributriei proprii a Ora$ului Frasin, judetul Suceava la finantarca
obiectiyului de investi(ii ,, REABILITARI,A $I MODERMZAREA $COLII
GIMNAZIALE IN LOCALITATEA DOROTEIA, ORA$UL FRASIN, JUDETUL
SUCEAVA",Initiator-primarul orasului.

Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de domnul ing.Balan
Maririel, primar al oraqului Frasin. judelul Suceava, iffegistrat cu nr. 891 din 27.01.2021.
mpodul intoct'Dit de catre Biroul contabilitate, taxe si impozite. inregistrat cu nr. 892 din
2'7.01.2021. aviztrl Comisiei de specialitate nr.1 pentm programe de dezvoltare economico-
sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului" agricultura.
gospodarire comunala, protectia mediului si tu sm, inregistrat cu m.996 din 28.01.2021, al
Comisiei de specialitate nr.2 pe1rtru invatamant, sanatate si fa milie, munca si protectie
sociala, activitati social culturaie, culte. protectie copii, iffegistrat cu Iu.997 din 28.01.2021 si
a1 Comisiei de specialitate nr.3 pentru administatie publica locala. juridica si de disciplina.
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetaienilor,inregistrat cu ni.998 din 28.01.202l
. in baza prevederilor O.ll.G. nr.57l2019 privind Codul adminisrrariv. se supune la vot
proiectul de hotarare :

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abline?

Proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii contribulici proprii a
Oraqului Frasin, judetul Suceava la finantarea obiectivului de investtii ,. IILABILITAREA gI
MODERNIZAREA $COLII GIMNAZLALE IN LOCALITATEA DOROIEIA. ORA$UI,
l-RAS\. .n DETUL Sl CtAVA".c aproba cu uranimil.rre de roruri.

Se trece ln dezbaterea proicctului de hottrare cu privire la stadiul
inscrierii datelor in Registrul agricol raportat la trim.Iv al anului 2020 prccum si



stabilirea de masuri pcntru eficientizarea acestei activitati la nivelul UAT Frasin
.Initiator-primaruI orasului.

Avand in vedere rel'eratul de aprobare prezentat de catre domnul ing.Balan
Marinel - prin]arul oragului Frasin, inregistrat cu nr. din 2'j.01.2021, raponul secretatului
general al onsului inregistrat cu nr. din 27.01.2021 . avizul Comisiei de spccialitate nr.l
pentlu programe de dezvoltare economico-sociala. buget. llnante, adminisfarea dortreniului
public si privat al orasului. agricultura. gospodarire comunala, protectia mediului si ntris ,
inregistrat cu nr.999 din 28.01.2021 si al Comisiei de specialitate nr.3 pentu administralie
publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice. a drcpturilor
cetatcnilor,inregistrat cu nr.1000 din 28.01.2021, in baza prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, se supune la vot proiectul de hotarare I

Cine este pentru?

Cine este contra?

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare cu privire la stadiul inscrierii datelor in Registr.ul agricol
mportat la trim.Iv al anului 2020 precum si stabilirea de masuri pentru elicientizarea accstei
activitati la nivelul UAT Frasin se aproba cu unanimitate de voturi.

Doamna Cojocariu Camelia Alina -presedinte de sedinta. constatand ca nu mai
sturt probleme in discutie, multumeste pentru participare celor prezenti si dcclarl iuchise
lucrarile sedintei.

SECRETARUL GENERA
LUPAS

AL OR{ST]]-UI,
TATTANA


