
ROMA1.-IA
.]UDETI]L SUCEAVA

ORASUI, FRASIN
PRIMAR

DISPOZITII,:
privind convocarea Consiliului Local al olasului Frasin in ledinla or.linare pentru ziLra de

07 .09.2020

ing.BAl,AN MARINEL . primar al Orasului prasin, judelul Suceava;
In conlormitate cu prevederilc a .133 alin.(l). art. 134 alin.(1) lir.a). alin.(3) lit.a). alin.(5).

135alin.(1)qi 196alin.(1) li1.b) din Ordonanra de Urgenli nr. 57/2019 privlnd Codul adminjcrrati\.

DISPUN:

Afi-1. Se convoaca Consiliul localal orasLrlui Fmsin.judclul Suceava in sedinlh ordinara
pentru data de 07.09.2020, ora 1,1,00 care va avea loc Ia sediul Consiliullri Local Frasin - sala de
ledintc, cu proicctul ordinii de zi prevAzut l'n anexa care f-ace parte integrantd din prezenta
dispozitie.

Aft.2. Ivlaterialele inscrise pe proiecful or.dinii de zi se inmeneazd consilicrilor locali in
mapi de $edinui. pe setnndtura acestora Ia dala convocirii.

Art.3 Proiectele de hotirari insotite de documentele prevdzlltc de lege au lost trimise spre
avizare Comisiilor de specialitale din cadrul Consiliului Local Frasin :

a. pentru programe de dezvoltare economico-sociali. bugel, finanle. administrarea domeniului
p.rhl:c) pri\cral cotrlrnei. J"ricrllJr;. g^.puLJi-ie.onuna r. protc.l:d med Llui ). lJri\T;

b. comisiei pentru administratie publici locali. juridicir $i de disciplind. ipirar.ea ordinii qi
lini;tii publice, a drepturilor cerilenilor. ;

c. comisiei pcntru invdlimanL sinilate $i familie. munca si proteclie sociali. activitili social_
cullurale. culte, proteclie copii ;

A11.4. Consiljerii iocali pot formula ii dcpune amendamente asupra proiectelor de holirariinscrise pe proiectlll ordinii de zi anexd la piczenta dispozitie.
Ar1.5. Prezenla dispozitje se comunica in mod obligatoriu, prin internediul secretarului

orasului. in tcrmenul previzut de lege, prefectului judelullri Suceava, doamnelor si domnilor
consilieri locali si se aduce la cunoltiDtA publicai prirr publicarea pe pagina de internet la aclresa:
www.prirnariaorasuluiliasi n.ro.

PRIMAR,

ing.BALAN MARINEL

il'

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al orasului,

Lupascu Tatiana
Frasin,31.08.2020
Nr.l78



Anexa la Dispozilia p marului
nr.178 din 31.08.2020

PROItrCTUI, ORDINII DE ZI

peltru fedinta ordinari a Consi]iului local al orasului Frasin. judelul Suceava care va avea

loc in data de 07.09.2020. ola 1,1.00 Ia sediul Consiliului Local Frasin- sala de sedinte

1. Supunerca sple aprobare a plocesului-verbal al sedintei Consiliului
Local Frasin din data de 26.08.2020. Initiator-secretarul orasului.

2. Proicct de hotarare pri\ind completarea art.1 al H.C.L. ru'.48/2020 prii'ind

stabililea modului de valorificare a cantitatii de 271 mc masa lemnoasa provenita din

padwea proprielatea Primariei orasului Frasin pentru care s-a constituit actul de punere in

valoare nr.5213/2019 , emis de catrc Ocolul Silvic Irrasin. lnitiator-primaruloraslrlui.

3. Proiect de hotarare plivind nodilicarea si completarea anexei la FI.C.L.

nr.28/2020 privind aprobarca transmiterii Centrului de Agrement Bucloaia din domeniul
public al Oragului Flasin, judetul Suceava in doneniul publio al Statului li in adn1inistrarea

Ministerului Tineretului li Spoftului prin Dircclia Judeteand pentru Spofi !i lincrct
s-cer,, r. Jn'tiat' 'r.pr'n.Lr'-l u'a.ului.

4. Proiect de hoiarare privind apafienenla supml'elei de teren de 14.234 mp

si a supralitei de teren de 10.295 mp la domeniul public al OraEului Flasinjudelul Succava.

lnitiator-primarrl orasLllui.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii cr.1 titlu gratuit a unei

cantitati dc 50 nic masa lemnoasa din padurea proprietatea Primariei orasului Frasin

domnului DRELCIUC IONLIT cu domiciliui in Orasul Fmsin, localitatea Bucsoaia,iudetul

Suceava. Initiator-prir'nanri orasului.

Frasin

6. Solutiolarca cercrilor si pctitiilor adresate Consiliului Local a1 orasului

7. [)ivcrse.

PRIM,\R,

CONTRASF,I\,INEAZA,
Secretarul general al orasului,

I unascu.Tatiana

-#1,


