
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

OR{SUL FRASIN
PRIiVIAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al orasului [-rasin in $edinla ordinara pentru ziua de

)2.t2.2020

ing.BALAN NIARINEL , primar al Orasuhri Frasin, judetu] Suceava;
In conlormitate cu prevederile art.l33 alin.(t). arr. tl,1alin.(1) lir.a). atin.(l) lit.a), alin.(5)-

135 alin.(l) ti 196 alin.(l) Iil.b) din Ordonanta de Urgenfi nr.57/2019 privind Codul adm inisrrativ"

DISPUN:

An.1- Sc convoaca Consiliul local al orasului Frasin.judeful Suceava in sedinti ordinara
pentru data de 22.12.2020- ora 12,00 care va avca loc la sediul Consiliului Local Frasin - sala de
qcdinte, cu proiectul ordinii de zi prcvizut in anexa care lace parte iniegrantd din prezcnra
dispozitie.

Art.2. Matcdalele inscrise pe proiectul ordinii de zi se inmtineazi consilierilor locali in
lnapi de sedinli, pe semndtura acestora la data convocarii.

Art.3 Proicctele de hotAdri insoiite de documentcle prevAzurc de lege au fost trimise spre
avizare Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Frasin :

a. penku progame de dezvoltare economico-sociali. bLlget. finante, adminislrarea domeniului
plrbl c )i pri\dr al c. nlJnei. dericJlrJr;. go\podjrie .^ nunr.;. ntoleclid ned.r,lJi si I lr..1 :

_ b. comisiei pentru adnlinisrmlie publicd locali. juridica $j dc disciplini, apirarea ordlnii 5i
Iiniltii publice, a drcpturilor cetilenilor. ;

c. comisiei pentru invAlAman! sandtatc qi lamilie, rnuncd ti proteclie sociali, actjvitdli social_
culturale, culte, proteclie copii ;

Art.4. Consilierii locali pot fo.mula li depunc amendamente asupra proiectelor de hotirAri
inscrise pe proiectul ordinii de zi anexa la prezcnta dispozitie.

Art.s- Prezenta dispozi[ie se comunica in mod obligatoriu. prin intermediul secretarului
orasului. in temlcnlrl prevazut de lege, Prcfectului judefului Succava. doarnnelor si domnilor
consilieri locali fi se aduce la cunogtintd publici prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
www.primarjaorasuluifi asin.ro.

PRIMAR.

ing.BALAN MARI^*EL

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al orasului,

LupascAZatiana
Frasin. I5.12.2020
Nr.259



/

Ancxi la Dispozilia primamlui nr.259din 15.12.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru scdinta ordinarA a C,lnsiliului local alorasului Frasin.jude$l Suceava care va avea 1oc in

data de 22.12. 2020. ora 12,00 la sediul Consiliului Local Frasin- sala de sedinle

l. Supunerea sprc aprobare a procesului-verbal al sedintei Consiliului Local
Frasin din data de I 0. 12.202 0.lnitiator"secretarul general al orasu Iu i.

2. Proiect de hotarare privind reteaua scolara a unitatilor de invatamanl de pe
raza orasului F'rasin, judetul Suceava pentru anul scolar 2021 - 2022. lnitiator-primarul orasului.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor banesti reprezentand
cheltuieli de deplasare din lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2020 a personalului didactic al
Scolii Cimnaziale Bucsoaia cu rescdinta in alta localitate decat cea in carc proleseaza. lnitiator-
primarLrlorasului.

4. Proiecl de hotal.are privind dcsemnarea presedintclui de sedinta al Consiliului
Local Frasin pentru lunile ianuarie, februaie si martie 2020. Initiator-primarul orasului.

5. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de valorificare si a pretLllui
pentru masa lemnoasa din padurea proprietatea Primariei orasului Frasin pentru care s-au constitLrit
actele de punere in valoare nr.52l5/2020. nr.S216l2O2O si nr.S21:/l21i1 emise de catre Ocolul
Silvic Frasin. Initiator-primarul orasului.

6. Proiect dc hotarare prilind aprobarea modificarii organigramei.si a statlllui de

llic]ir ah aparatului dc specialitate al primarului Orasului Frasin, judetul Sllceava pelltrLl anul
2020. Initiator-primarlll or.asului.

7. Proiecr de horarare privind validarea Dispoziriei nr.254 din 14.12.2020 a
primaruiui omsulLri Frasin privind rectificarea bugetului local aferent anului fiscal 2020. Initiator-
primarul orasului.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicalorilor tehnico_econonlici
la obicctivul de inveslitii,, REABTLITAREA;t MODERNIZAREA SCOLIt GTMNAZIALE IN
LOCALITATEA FRASIN. ORA$UL FR{SIN. JUDETUL SUCDAV "
. Initiator-primarul orasului.

9. Proiect de hotarare prilind aprobarea actualizarii contribuliei proprii a Oragului
Frasin, judetul Suceava la finantarea obiectivului de investitii ,, RPABILITAREA Sl
MODERNIZAREA ICOLII GIMNAZIALE IN LOCALITATEA FRASJN, Ofu\$UL FRASIN,
J UDETUL SUCEAVA".Initiabr-primarul orasului.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea contlllui de execlltic al bLrgetului local
al Orasului Frasin pe anLll 2020, estimat 1a nivelultrim.IV lnitiator-primarul oras! ui.

ll. Proiect de hotarare privind modificarea listei obiectivelor dc investirii publice
a orasuluiFrasin pentru anul 2020. lnitiator-primarul orasului.

l2 :ulrrro|arca cererilor.i neriti.lor adrc.ate ( o r.iliu.r i I o.al fra..tr

ll. Diverse.

PRIMAR,
ing.BALAN MARINEL CONIRASEMNEAZA,

Secretarul gencral al orasullli.
Lupas(lraricna,-*t


