
ROMANIA
JT]DETL,'L SLTCEAVA

ORASUL FRASIN
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarca Consiliului Local a[ orasului Frasin in ledin{i extraordinari

pentru ziu:r de 05.11.2020, ora 13,00

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

h] conformitate cu prevederile art.133 a1h.(2) lit.a), alt. 134 alin.(3) lit.b), alin.(4)-
(5), 135 alin.(1) 5i 196 alin.(l) lit.b) din Ordonanla de Urgenti m.5712019 privind Codul
administrativ,

DISPUN:

Art.1. Se convoac[ Consiliu] local al orasului Frasin. judequl Suceava in sedin!:i
extraordinara pentru data de 05,11.2020, ora 13,00 care va avea loc la sediul Consiliului
Local Frasin - sala de ledin1e, cu proiecttrl ordinii de zi previzu in anexa care face parte
integranti din prezenr.r disp"7i1:q

Art.2. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se inmaneazA consilierilor locali in
mapa de iedilrti. pe semndtura acestora la dala convocdrii.

Aft.3 Proiectul de hotirAre insolit de documentele prcvazute de lege au fost trimise spre
avizare Comisiei de specialitate din cadru I Consilill lu i Local l-rasin I

Comisiei nr.3 pent'ru administratic publici locali, juridicl fi de disciplinA, apArarea
ordinii $i liniEtii publice, r drcpturilor cetilenilor

Afi.4. Consilierii locali pot formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotirdri
inscrise pe proiectul ordinii de zi anexl la prezenta dispozilie.

Aft.5. Prezenta dispozi-tie se comlrnica in mod obligatoriu. prin intermediul secretarului
omsului, iI1 termenul plevizut de lcge, Preiectului judetului Suceava, doamnelor si domnilor
consilieri locali ;i se aduce Ia cuno$tinta publici prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
www.primar iaorasuluifrasin.r'o.

PRIMAR,

ins B AL,IN IaARINEL

.<-.-XUli i '

Frasin,05.11.2020
Nr.228

CON'I'RA.SEMNEAZA,
Secretarul general al orasului,

Luoascu Taliana'\?i-
7
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Anexd la Dispozilia primarului
nr.228 din 05.11.2020

PROIECTUL ORDIMI DE ZI
L

pentru gedinla extuaordinard a Consiliului local al orasului Frasin, judelul Suceava care va

avea loc in data de 05.1 1.2020, ora 13,00 la sediul Consiliului Local Frasin- sirla de $edinte

1. Proiect de hotarare privind

Frasinjudetul Suceava. Initialor-primarul orasului.

alegerea vicepdmarului Orasului

PR]MAR,

ing.BALAN MARINEL

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al orasului,

Lupascu,Tatiana


