
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORdSUL FRASIN
PRIMAR

DISPOZII'18
privind convocarea Consiliului Local a1 orasului lrasin in fedinla ordjnara penrru ziua de

14.08.2020

ing.BALAN N4 RINEL. primar alOrasuhri l'rasin,judetul Succava;
ln conlormitale cu prevcderile an.133 alin.(l), art. l3,1alin.(j) lir.a), alin.(3) lit.a), aljn.(5),

135 alin.(t) ;i 196 alin.(l) lit.b) din OrdonanF de Urgenti nr. 57i,2019 privind Codul administrati\,.

D I S P tJ N :

Afi.1. Se convoace Consiliul local al orasului frasin, judetul Succava in sedinta orclinara
pentru dala de 14.08.2020, oru 12,00 carc va ayea loc la sediul Consiliului Local Frasin _ sala de
$€dinte,_ cu proiectLrl ordinii de zi prevdzut in anexa care face pafte integrantd din prezenta
dispozitie.

Alt.2. Materialsle lnscrise pe proiectul ordinii de zi se inmaneaza consilierilor locali in
mapa de sedintd, pe sernnilura acestora la data convocdrii.

Afi.3 Proiecteie de hotarari insolite de documenlele previzute dc lege au fost trimise spre
avizare Comisiilor de specialitatc din cadrul Consiliului Local Frasin :

a. pentru programe de dezvoltare economico-socialA, bugct, finante, administmrea domeniului
plrbl . ti pr'\zl al (otnunei. .r;riullur.r. go,podarie co nuneJa. frote.t:d .neoiLl ri y, trr.,m :

. b. comisiei pentru adninistralie public6 locali. juridicA fi dc rlisciplinn. apdrarea ordinii ;iIini$tii publice, a drcplLrrilor cetAlenilor, :
c. comisiei pentru invAlamenL sanatate $i familie. muncA !i proteclie sociali, activitAti social

culrLrr.rle. culle. proreclie cL,pi' :

Ar1.4. Consilierii locali pot formula 9i depune amcndamente asupra prciectelor de hotdrariinsorise pe proiectlrl ordinii <le zj anexa Ia piezenta dispozilie.
Afl.5. Prezcnta dispozilie se comunica in mod obligatoriu, prin intermediul secretarlllui

orasulLri. in termenul previzul de legc, pretlctului .iudetului SLlccava, doamnelor si domnilor
consilieri locali fi se aduce la cunostintd publicA prin publicarea pe pagina dc internet la adlesa:
ww\v.primariaorasuluif'rasin.ro.
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Seoretaml general al orasului.
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Anexi 1a Dispozi!ia plimalului
nr.l56 din 04.08.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

pentru tedinta ordinari a Consiliului local al orasului l,-rasin.judetul Suceava cale va avea loc in
data de 14-08. 2020, ora 12,00 la sediul Consiliului Local Frasin- sala de qedinle

1. Suplll-Ierea spre aprobare a procesulni-verbal ale sedintei Consiliului Local
Frasin din data de 2,1.07.2020.

2. Proiect de hotarare p vind majorar.ea lbndului de rezeNa bugelara si
aprobarea modl ui de utilizare a fondului dc rezerva bugetara la dispozitia auto tatiior
locale.Initiator-primaml orasului.

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local a1 orasului lirasin,
judetul Suceava. Initiator-p maru1 orasuiui.

4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatodlor teluico_economici la
obiectivul de ini,estilii " Sistem public de supraveghere video la nivelul Orasului
Frasi[jLdetul Suceava in vederea prevenirii depozitarii necontrolate a deseurilor municipale
,, . Initiator-prin'iam1 orasului.

5. Proicct de hotarare p vind modihcarea listei obiectivelor de investitii
publice a orasului Frasin pennu anul 2020. Initiator-primarul orasului.

6. Proiect dc hotarare privind aprobarea vanzarii, prin incredintare directa,
catrc domnul FUCHS VOLOSEN DIIMI1RU si doanna FUCHS VOLOSEN HTLDA
ambii cu domiciliul ili Orasul Frasin, loc.Frasin. str.primave i, nr.lA. judetul Succava a
supml'etei de 500 mp. teren situat in intravilanul orasului Frasin - localitatea Frasin . UAT
Frasin, judetul Suceava, identic cu pflnr. 33446 din C| 33446 Frasin, teren proprietate
privata a Orasului Frasin, judetul Suceava. Initiator-primarul orasului.

7. Pr.oiect de hotarare privind a1]ularea obligatiilor datorale bugetului local
al Orasului Frasin,.judetul Suceala de catre debito - persoane juridice. radiati din registrele
in care au fost iffegistrati potrivit legii si scadcrea societati]or comerciale radiate din
evidenta fiscala . Initiator,primarul orasului.

8. Solulionarea cererilor si petitiilor adresate Consiliului Local Frasin.

9. Divcrse
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