
ROMAN IA
]UDETUL SUCEAVA

ORASUL FR,A.SIN
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al orasului Frasin in ledinti extraordinarfr

pentru ziua de 18 02.2021, or^ 12,00

inf.BALAN \4APJ\Ll . primdr rl Orasului l:r:sin. juderul SrrceJ\,r :

in conforDitate cu prevederile afi.133 aiin.(2) lit.a), art. 134 alin.(3) litb) si

alin.(5), 135 alin.(l) $i 196 alin.(l) lit.b) din Ordonanla de Urgenti nr. 57/2019 plivincl
Codul administrativ.

DISPUN:

Afi.1. Se convoaca Consiliul locai ai orasului Frasin, iudeq.rl Suceava in scdinli
extraordinara pentru data de 18.02.2021, ora 12,00 care va avea loc la sediui Consiliului
Local Frasin - sala de sedinte, cu proiectul ordinii de zi previzut in allexa care lace pafie

integranla din prezenta dispozilie.
Art.2. Materialele inscrise pe proieclul ordinii de zi se inmaneazd consiljerilor'

locali in mapi de gedinta, pe semnatua acestora la data convoctuii.
Art.3 Proiectul de hotarare insolit de documentele prevAzute de iege au fost trimise

spre avizare Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frasin r

a. pentm programe de dezvoltare economico-sociali, buget, tlnanle, administlarca
domeoiului public qi privat al comunei, agriculturi, gospoddrie comunald. plotcclia
mediuiui 5i tLrrism ;

b. comisici pentru administalie pubiicA locali, iuridici $i de disciplini, apirarea ordinii
qi liniqtii publice, a dreptu lor cetdlenilor , ;

c. comisiei pentru inviFmant, sdndtate 9i familie. munci $i proteclie sociali, activitali
social-cr turale, culte, proteclie copii ;

Art.4. Consilierii locali pot formula pi depune amendamentc asupm proiectelor de

hotirari inscrise pe proiectul ordinii de zi aneli la prezenta dispozitie.
Art.5. Prezenta dispozilie se comunicd in mod obligatoriu, prin inten't'tcdiul

sccrctarului orasului, in termenul prevlzut de 1ege. Prefectului judelului Suceava,

doamnelor;i domnilor consilierj locali qi se aduce la cunoqtintA publici prin publicarea pe

pagina de internet Ia adresa: rrrvw.primariaorasuluiliasin.ro.

PRIMAR,

Fmsin, 15.02.202i
Nr.24

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul gcneral a1 orasului,

L upo sc g,Ia tia n aa)
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Anexd la Dispozilia primarului
nr 24 clin 15 02.2021

PROIECTUL ORDIMI DE ZI

pentru $edin[a extraordinar[ a Consiliului local al orasului Frasin, judelui Suceava care va

avealocindatade 18.02.2027, ora 12,00la sediul Consilir.rlui Local Frasin- sala de sedinte

1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al sedintei Consiliului Local
Frasin din data de 28.01.2021.Initiator-secretarul generai al orasului.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii contribuliei proprii a

Oraqului Frasin, judetul Suceava la finantarea obiectivului de investitii ,, REABILITAREA

$I MODERNIZAREA $COLII GIMNAZIALE IN LOCALITATEA DOROTEIA,
ORA$llL FRASIN, JI,'DETUL SUCEAVA".Initiator-pdmarul orasului.

3. Proiect de hotaraie privind aprobarea incheierii cu un cabinet de avocatura a

unui contract de asistenta juddica.Initiator-pdmarul orasului.

PRIMAR,

ing.BALAN MANNEL

,\l! '

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul geneml al orasului,

LuDascuzatiana


