
ROMANIA
JL]DETUL SI]CFAVA

ORASUL FILASIN
PRIMAR

D]SPOZ]TIE
privind convocnrea Consiliului Local al orasului Frasin in qedin{i extraordinari

Ientru ziua de 10.12.2020, ora 12,00

ing.BALAN trtrARINEL.plimar al Orasului Frasin, judetul Suceava ;
In conformitare cu pr.evederile art.133 alin.(2) lit.a), an. 134 alin.(3) 1it.b) si

alln-(5), 
_135 alin.(1) qi 196 alin.(1) lit.b) din Ol.donanla de Urgenli ru.. 57/2019 privind

Codul administrativ,

DISPIIN:

Art.l- Se coivoace Consiliul local al omsului Frasin, judelul Succava in scdinti
extraordinara pentu dala de 10.12.2020, ora 12,00 care va avea loc la sediul Co[siliului
Local Frasin - sala de ;edinge, cu proiectul ordinii de zi prevdzut in anexa care face parte
inlegrdfl i din pre/enla d.\po,/itie

Aft.2 Marerialele iltscrise pe proiectul or.dinii de zi se inmincazl consilierilor
local' ,n ntdp.] de sedinla. pe 5emnitu-d ace5turd la data cnnr ocdrii.

Aft.3 Proiectul de hotdrare insotit de documentele prevdzute de lege au f.ost trimise
spre avizare Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frasin :

a. penhu programe de dezvoltare economico_sociald" buget. finante, adminisharea
domeniului public qi privat a1 comunei. agricultuui, gorpoia.i" comullald. proteclia
mcdi-lui 5i turism ;

.b. comisiei pentru administralie publicd 1occ1i. juridica !i de disciplina, rpirarca ordinii
5i lini5riipublice. d dreptLU.ilor cer;lcnilnr. ;

c. comisiei pentru invdilmant, slnatate $i familie. munci qi protcclie sociai5, activitdli
social-culturale, culte, proteclie copii :

. _ - . Aft.4. Consilierii locali pot fomula;i depune amcndamente asupra proiectelor de
hoterAri inscrise !e proiectul ordinii de zi anexa la prezenti dispozigie.

Art.5. Prezelta dispozilie se comu]icd in mod obligatoriu, prin inlermediul
secretarului 

. 
oiasuhii, in temlenul pievizut de 1ege, preleciului judctului Suceava.

doamnelol si domnilor consilieri 1oca1i qi se aduce 1a iturogtintd pLrblici prin publicarea pc
pagjna de inten'iet la adr.esa: u,rw.pr imariaorasuluifiasin.ro.
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Anexa la Dispozitia primanrlui
w.241 d1n 04.12.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

pentru sedinla extEordinara a Consiliului local al orasului Frasin, judelLrl Suceava care va

avea loc in data de 10.12.2020, ora 12,00 la sediul Consiliului Local Frasin- sala de $edinle

1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al sedintei Consiliului Local
Frasin din data de 25.11.2020. Initiator-secretarul general al orasului.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de utilizare a sumei de 9.034

lei din fondul de rezeN5 bugetara la dispozitia autodtililor locale gi rectificarea bugetului

al Ora5ului Frasin.judeLuJ S uceava.lnil iaror-primarul orasului.

\-

3. Proiect de hotarare privind aprobarea unei sume de

pentru scola i si prescolarii de pe raza orasului Frasin cu ocazia

Initiator-pdmarul orasului. Initiator-primarul orasului.

PRIMA&
ing.BALAN N4-{RINEL

bani reprezentand ajutoare

Sarbatorilor de iama 2020.

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al orasului,

'"oY"^"
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