
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUI- FRASIN
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiiiului Local al oaasului Frasin in ledinta exkaordinara penlru ziua de

26.08.2020

ing.BALAN MARINEL , primar al Orasului Frasin, juderul Suceava;
In contbrmitate cu prevederile art.l33 a1in.(1), art. 134 alin.(t) lit.b), 135 atin.(t) ii t96

alin.(1) lit.b) din Ordonanfa de UrgenlA nr. 57/2019 privind Codu] administrativ,

DISPUN:

Art.l. Se convoaca Corrsiliul local al orasului Frasin. judetul Suceava in sedinla
extraordinara pentru data de 26.A8.2020. ora 1.1,00 care va avea loc la sediul Consiliului Local
Frasin - sala de !edin!e, cu proiectul ordinii de zi previzut in anexa care face parte integranti din
prezenta dispozilie.

Art.2. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sc inmaneaza consilierilor locali in
mapd de fedint:i. pe semndtura accslora la data convocirii.

Art.3 Proiectele de hot.areri insotite dc documenlele prevAzute de legc au lost trimisc spre
avizare Comisiilor de specialjtate ain cadrul ConsiliulLri Local Frasin :

a. pentru programe de dezvoltar.e economico-socialA. buget, Iinanle, adrninistrarea dorneniului
public $i privat al comunei. agricullura, gospoddrie comunal6, protectia-mediului qi turism I

b..comisiei peniru adminisiratie public:i locali,.juridicd ;i dc disciplini. apirarea ordinii qi
lini$tii publice. ,l dreptrrilor cetAlenilor, i

c. comisiei trentru invilAm^nt, sAnatale 5i familie. munci ;i proteclie socialA, activitati sociel_
culturale. c.,l r. prorec(ie copii .

- Ar1.,l. Consilierii locali pot tbrmula si depune amendamente asupra proiecteloi de hotdreri
inscrisc pe proiectlll ordinii de zj anexi la piezenta dispozifie.

Ar1.5. Prezenta dispozitie se comlmicd in mod obligatoriu, prin intermediul secretalului
orasului, in termenul prevlzut de lcge, pref'ectului .iudelului Suceava, doamneloti donnilor
consilieri locali si se aduce la cunoitinti publici prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
\lww.primariaorasuluiti-asin.ro.

PRIMAR.

jrg.BALAN M RINDL

Frasin, 21.08.2020
Nr.170

CONl'fu\SEMNEAZA,
Secretarul general al orasului,
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Anex5 la Dispozitia primarului
nr.170 din 21.08.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

local al orasului Frasin, judelul Suceava care va
la sediul Consiliului Local Frasin- sala de sedinte

pentru $edinfa
avea loc in data

extraordinard a Consiliului
de 26.08. 2020, ora 14,00

1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal ale sedintei Consiliului Local
Frasin dir data de 14.08.2020.

2. Proiect de l.iotarare privind conlbrirea. post mortem, a titlului de cetatcan
de onoare a Orasului Frasinjudetul Suceava domnului general LUCAN IoAN.Initiator-
pdmarul orasului.

3. Proiect de hotarare privind conjbrirea titlului de celatean de onoare a
Orasului l:rasin,judetul Suceava domnisoarei BO'IEZAT DIANA N4,\RIA.Initiator-
primarul orasuiui.

4. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare a
Orasului Frasinjudetul Suceava domnului VOLOSEN ALEX ANDREl.Initiator_primarul
orasului.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii sumei de 300 lei din
bugetul loca1 al Orasului Frasin. judetul Suceava lamiliei fiasinene Ianovici Liviu si
Valentina care au implinit 50 ani de casatorie neintrerupta.Injtiator-primarul orasului.

6. Proiect de hotarare privind niajorarea lbndului de rezeNa bugetara,
aprobarea modului de utiliza'e a londrilui de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
locale si rectillcarca bugetului local a1 Orasului Frasin, judetul Suceava.Initiator_primarul
orasului.

7. Proiect de hotarare privind privind aprobarea de cheltuieli legate ile
orglu'lizarca evenimentulul culttllal constand in actiuni cle comemorare a eroilor
ft asineni.Initiator-primarul orasului.

8. Proiect de hotarare privind modilicarea listei obiectivelor de investitii
publice a orasului lirasin pentru anul 2020.Initiator-pdmarul orasului.

^ 9. Proiect de hotarare privind constituirea rmui drept real de folosinia gratuila
a suprafelei de aproximativ 1,0 mp corespunzitoare propdetitii publice a oraiului F;sin ce
se identificl cu parte din str. Vi$inilor. localitatea Fnsin judelui Succava, in iavoarea S.C.
DELGAZ GzuD S.A.. Tirgu Mureq, judequl Mure! in vederea realizirii bransamentului
subteran de gaze naturale prcsiune rcdusd in favoaiea solicitantuhri Venin Gheorglie cu
domiciliul in oraEul Frasin. localitatea Frasin, str. Viqinilor, .3, judelu1 Suceava Initiator_
primarul orasului.
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10. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept real de folosinF gratuitA

a suprafEei de aproximativ 4,9 mp corespunzitoare FoprielAtii publice a oraqului Frasin ce
se identificA cu pafie din str. Sondei, localitatea Buc$;ai;, judelui Suceava, in lavoarea S.C.
DELGAZ 

^GRID . 
S.A.. Tdrgu Mureg. judelul Mureg in vedeiea realizirii brangamentului

electric trifazat mixt l-n favoarea solicitantului Ciaicovschi Marius cu domiciliul in orasul
Frasin, Iocalitatea Bucsoaia, str. Sondei, nr. 30A, judelul Suceava Initiator-primarul
orasului.

11. Diverse-
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CONTR{SEMNEAZA,
Secrelarul general al orasului,

LupascdTatianaV


