
ROMANIA
ruDETUL SUCEAVA

ORASLTL FRASIN
PRIMAIT

DISPOZlTIE
privind convocarea Consiliului Local al orasului Frasin in qcdinti extraordinara

pentru ziua de 28.01.2021, ora 12,00

ing.BALAN MARINEL, primar al Orasului Frasin, judetul Suceava ;

in conformitate cu prevederile art.133 alin.(2) lit.a), aa. 134 alin.(3) lit.b) si

alin.(5), 135 alin.(l) $i 196 alin.(l) lit.b) din Ordonanla de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul adnlinistrativ.

DISPUN:

Art.l. Se convoaca Consiliul local al orasului Frasin, judelul Suceava in sedinli
extraordilara pentru data de 28.01.2021, ora 12,00 care va avea loc la sediul Consiliului
Local Frasin - sala de qedinJe, cu proiectul ordinii de zi prelezut in anexa care face parle

integmntd din prezenta dispozigie.
Art.2. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se iruldneaz[ consilierilor

locali in mapi de qedintd, pe semnitura acestora la data convocirii.
Aft.3 Proiectul de hotarare insolil de documentele prevdzute de lege au lbst trimise

spre avizare Comlsiei de specialitate din cadrul Consiliului Local I'rasin :

a. penffu programe de dezvoltare economico-sociali. buget, finante, administr-area

domeniului public $i privat al comunei, agriculturi, gospodirie comunali, ploteclia
mediului fi turism ;

b. comisiei pentru admidstralie publica locala, iuridici ii de disciplini, aptuarea ordinii

ii lini$tii publice, a drepturilor cetalenilor , ;

c. comisiei pentru invdlSmant, sAndtate ti familie, muncd li proteclie sociali, activitili
social-culturale, culte, proteclie copii ;

Art.4. Consiliedi locali pot formula !i depune amendamente asupra proicctelor de

hotirari inscrise pe proiectul ordinii de zi ancxi la prezenta dispozjlie.
Art.5. Prezenta dispozilie se comruric6 in rnod obligatoriu. prin intern'icdiul

secretarului orasului, in termenul previzut de lege, Prel'ectului judelului Suceava.

doan'melor $i domnilor consiliei locali qi se aduce la cunoqtinli publici prin publicarea pc

pagina de intemet 1a adresa: rwrw.primariaorasuluifiasin.ro.

PRIMAR,

ing.BALAN MARINEL

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general a1 orasului.

Frasin. 26.01.2021
Nr.19

LupascAZatiana



Anexa la Dispozilia p marului
ru.19 din 26.01.2021

PROIECTI]I, ORDINII DE 7I

pentru $edinla extraordinard a Consiliului local al orasuluj Frasin,.iudelul Suceava care va

avealocindatade 28.01.2021, ora 12,00 la sediul Consiliului Local Frasin- sala dc;edintc

1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al sedintei Consiliului Local
Frasin din data de 22. 12.2020.Initiator-secretarul general a1 orasului.

2. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept rcal de folosinti gratuiti a

suprafelei de aproximativ 1 mp corespunzitoare propdetilii publice a ora;ului Frasin ce se

identificd cu parte din str. Obreja Il, localitatea Frasin. judequl Suceava, in favoarea S.C.

DELGAZ GRID S.A., Targu Mure;, judelul MuIe$ in vederea realizirii bran;amentului
electric in favoarea solicitantei Sahlean Adriana Nicoleta, cu sediul in municipiului
Timiqoara. str. Dr'. Grigore T.Popa, ff.32.ap.2, jude[ul TimiE proprietari a unui imobi] situat

in ora$ul Frasin, Iocalitatea l.rasin, str.Obreja II, iudelul Suceava .Initiator-priniarul
orasului.

3. Proiect de hotarare privind instituirea unor lacilitili fiscale la plata

impozitului anual pe clidiri gi anularea accesoriilor aferente obligaliiior bugetare principale
restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local al orasului Frasin Initiator-primarul
orasului.

4. Proiect de hotarare pdvind aprobarea Actelor adilionale de moditicare;i
completare a Actului constitutiv ii a Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari de

Gestionare a Deqeuriior in Judelul Suceava. sA voteze pentru alegerea Preiedintelui Si a

Consiliului director al Asocialiei, precum ;i imputemicirea Asocialiei de Dczvoltarc
Intercomunitara de Gestionare a Deqeurilor in Judelul Suceava sA semneze in Adunarea

GeneralS a Asocialiei prin reprezentantul siu legal, Prc;edintele Asociatiei, in ntu'nelc ;i pe

seama ora;ului FRA.SIN Actele adilionale de modilicare gi completare a Actului constitutiv

!i a Statutuiui Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a De$eu lor in
Judelul Suceava. Initiator-primarul orasului.

5. Proiect de hotarare prirind acordarea mandorului special reprezentantu)ui

ora$ului FRASIN, judelul Suceava, in Adunarea GeneralA a Asocialiei Judclene pcntru Apd
gi Canalizare Suceava sA voteze pentru adoptarea Actelor Adilionale de actualizare,

modificare $i completare a Actului Constitutiv fi a Statutului ,^.socialiei Judelene pentru

Apd $i Canalizare Suceava !i imputernicirea Asocialiei Judelene pcntru Apa ;i Canalizarc

Suceava sa semneze prin reprezentantul siu Iegal, Prc;edintele Asocialiei, in Dumele ;i pe



seama UAT oraSul Frasin, Judeful Suceava, Actul Adilional Ia Actul Constitutiv ii Aclul
Aditional la Statutul AJAC Suceava. Initiator-pdmarul orasului.

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

individuale a secretarului gereral al UAT Frasin pentru anul 2020.Initiator-primaml
orasului.

7. Proiect de hotarare pdvind convocarea Adunerii proprietarilor pentu data

de 11 februarie 2021, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Frasin. Initiator-primarul
omsului.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului-cadru vizdnd acoperirea

costurilor pentu colectaiea $i transportul, stocarea temporari, sortarea fi incredinlarea in
vederea valorihcirii degeurilor de ambalaje la nivelul UAT FRASIN, jud. Suceava.Initiator-
primarul orasului.

PRIMAR"

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general ai orasului,

Lupas cuzatiana


