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DISPOZITIE
privind convocarea Consiliuhi Local al orasului Frasin in $edinta ordinari penrrlr ziua de

25.1 I .2020

ing.BALAN NIARINEL - primar al Orasului l]rasin, judetul Suceaval
ln conlbrmltate cu prevedcrilc art.l33 alin.(l). ar!. 134 alin.(l) lit.a), alin.(3) Iit.a), alin.(5),

l35alin.(1)ti 196alin.(1)lit.b)dinOrdonantadcl-rrgenld nr.57/2019 privind CodLrl admiristrativ,

DlSPUN:

Art.1. Se convoaca Consiljul local al orasulLli Frasin. judetul Succava in sedinla ordinara
pentru data de 25.11.2020. ora 14,00 care va avea loc la sediul Consiliului Local l,iasin - sala de

$edinF, cu proiectul ordinii de zi prevazut l'n ancxa care face pafte integranu din prezenta
dispozilie.

Art.2. Materialele inscrise pe proiectLll ordinii de zi se inmeneazi consilierilor locali in
mapi de gedintA, pe scrnnitura acestora la data convocirii.

Ar1.3 Proiectele dc hotirtiri insotite de documcntele previzutc de lege au lost trimise spre
avizare Comisiilor de spcclalitate din cadNl Consiliului Local l.rasin :

a. pentru programe de dczvoltare ecoromico-sociali. buget, finan!e. adminlstrarea domeniului
public ti privat al comunci, agricultLlri, gospodirie conunali. proleclia mediului giturism ;

b. comisiei pentru administralic publicd looale, juridici si de disciplina. apArarea ordinii Ii
lini;tii publice. a drepturiior cetalcnilor, i

c. comisiei penlru invdfimant, sinilale ti fumilie. munci $i proteclic socialA. actjviuli social-
culturale, cultc. proleclie copii ;

Afi.4. Consilierii locali pot fbrmula !i depune antendamente asupm proicctclor de hoErari
iflscrise pe proiectul ordinii de zi anex,] la prezenta dispozitie.

Arl.5. Prezenta dispozilic se comunidr in lnod obligatorill. prin intermediul secretarului
orasului, in termenul prcvazul de Lege, Prelectului judelului Succava. doamnelor qi domnilor
consilieri locali si se aduce la cuno$tinta publici prin publicarca pe pagina de internet la adresa:
www.primariaorasuluifrasin.ro.
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Anexi la Dispozitia primarului nr.230 din 11.11.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pelttlu ;edinla ordinari a Consiliului ]ocal al orasului FIasin. .judetul Suceava care va avea

loc in data dc 25. 1 1. 2020. ora 14,00 la scdiul (bnsiliului Local Frasin- sala de ledinte

1. Supuncrea spre aprobare a procesului vcrbal al sedintei Consiliuiui Local
Frasin din data de 2,1. 10.2020. din data dc 05. 1 I .2020. ora l0 si din dara de 05.1 1.2020.
ora 1 3.lnitiator- secretarul general al orasului.

2. Proicct de hotararc privind aprobarea Reguiamentului pentru inregistrcrca,
evidenta si radierea vehiculelor de pe r.aza omsului Irasin.judetul Suceava carc lu se supun
inmaniculi -ii.lniLiaror -prin"ru. orl. ului.

3. Proicct de hotarare privind aprobarea IIIGIII_AMENTULUI privind
organizarea gi desli5urarea activitililor comerciale qi a serviciilor de p1a{i dc pe raza
Ora$ului l.rasin, iudelul Suceava. loitiator-primarul orasu[i.

,1. Proiect de hohrare privind constituirea unui drept r.ea1 de lblosinla gratuit:i
a suprafelei dc aproximativ ,1.0 mp corespunzAtoare prop etilii publice a oraqului Frasin ce
se identificA cu palle din str. Parohiei. localitate:r Bucsoaia. ju<legul Suceava. in favoarea
S.C. DELGAZ GRID S.A., Targu X,,Iure$. judetul Mures in vederea realiz5rii
branqamentului subteran de gaze naturale flesjunc reclusa tn lir\ (rarei soiiLitrntului Morolan
Nicolaie cu domiciliul in municipiul Cimpulung Moldovenosc, Calea Bucovinei, ru..53.
bl.V_12, sc.A, et.3, ap.16 proplietar al unui imobil situat oraqul Frasin, localitatea Buc;oaia,
str. Parohiei. nr.8,.judetul Suceava. lnitiator-primalul orasului.

5. Proiect de hotarirrc privind constituirea unui drcpt real de folosinla gratuitd a
suprafelei de aprorimativ 69 mp coresplutzitoare prop etalii publice a ora$ului Frasin ce se
identificA cu pane din str. Bucsoila. locithtJt(a llLrcsoai:r. ju.lerul Sucear a. in favoarea S.C.
DELGAZ GRID S.A., Tirgu Mures. iurletul llurcs irr rcderel realjzanl bransamentului
electric in favoarea solicitantei S.C. RArI AR S.R.L. cu sediul in comuna CornB Luncii.
satul Sasca NouA. ff.71A, judelul Suceava propdehrA a unui imobil situat in orarul Frasin.
localitatea BucEoaia. stl.Bucfoi!a. .judeful Succava. Initialor-primarul orasului.

6. Proiect de hohrarc privind dcsemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului
Local Frasin pentru luna decembrie 2020. Initlurtor+rimarl orasului.

7. Proiect de hotarare privind privincl aprobarea situatiilor
linalciare trimestriale- contul cle ercculie a1 bugctului local a1 Oraqului Fr.asin la data de
30.09.2020. Initiator-primarul orasului.

8. Proiect de hotarale privincl aplobarea acoidarii sLrnel de 300 lei din
bugetul local al C)rasului lirasin, judctul Suceava familiei lrzrsinene Sahlean Constantin si
Doina care au in'rplinit 50 ani de casato e neilltrempta. lnitiator-primarul orasului.

9. Proiect de hotarare privind completarea inveDtarului bunu lor care
apa4in domeniuliti public a1 Or.agului Frasin. judelul Suceava. lnitiator-primarul orasului.

10 . Solutionarea cererilor si petitjilor adresate Consiliului Local Frasin.

11. Dii,erse.

PRIMAR,
iTg,BALAN MARINEL

CONl RASEMNEAZA,

SecrelarLrl gcnel?l al orasului,
L u pa sc r Jtri.rni

W/
7


