
ITOMAN]A
JUDEl'LiL SUCE,,\VA

OR.{SUI- FRASIN
PRIMAR

DISPOZITIE
privind conlocarca Consiliului Local al orasului Frasin in sedinla ordinara pentru ziua de

05.03.2020

ing.B,^LAN MAItINI-ll- . primar al OmsulLri frasin. .iLrdetLrl Suceava;
In conformitate cu prevederile arl.ll3 alin.(l). ar!. 134 aLin.(l) lit.a). alin.(l) lit.a). alin.(5).

135 alin.(1) ti 196 alin.(1) lit.b) din Ordonan(a de Urgenlar nr. 57/'2019 pri!ind Codul adnrinistrativ,

DISPTJN:

Alt.]. Sc convoaca Consiliul local al orasului I- rasin. .judelu l Suceava in sedintl ordinara
pentru data dc 05.01.2020. ora l:1.00 cere va a,ea loc la sediul Clonsiliului Local Frasin - sala de
qedinrc. cu proieclul ordinii de zi prevAzu! in ane\a care f'ace pa|tc integrand din prezenta
dispozilie.

,4.rt.2. N{aterialele inscrise pe proiectlrl ordinii dc zi se inmineazd consilierilor locali in
mapar de fedinti. pe semnatura acestola Ia data convocirii.

Art.3 Proiectele de hotdrari insotite de documcntcle prevAzute de lege au lost trimise spre
avizare Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Frasin :

a. pentru prograrne de dezvoltare economico-sociala. buget. finan1e. administrarea domeniului
public si privat al comunei. agriculturi. gospodirie conlunali. proteclia mediului $i turisDt :

b. comisiei pentru adminisnalie publici localA..iuridici $i dc disciplin,- apirarca ordinii Si

linistii publicc. a drcpturilor celilenilor. :

c. conrisiei pentru in\,iliman1. sarnarlale $i lalrjlie, munci Si proleclie sociirld. acli!ilali social-
culturale, culle. protec!ie copii ;

Ad.4. Consilierii locali pot formula ;i depunc amcndamente asupra proiectelor de ho!;rrari
inscrise pe proiectul ordinii de zi anc\i la prezenu dispozilie.

Arl.5. Prezenta dispozilie se comunici in mod obligatoriu. prin inlermediul secretarului
orasului. in termenul prevAzlrt de lege. PrelectulLri judelului Suceava, doamnelor qi domnilol
consilieri locali li sc aduce la cunostinti publici prin publicarea pe pagina de internet la adlesa:
w\!\.prinlariaorasLrluiftasin.ro.

PII.IN4AR.

CONTRASL\fNEAZA.
Secrctarul gcneral al orasului-
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Ancxi la Dispozigia primalului
nr 78 din 27 02 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

pentr.r iedinla ordinard a Comiliului local a1 orasului Frasin, judequl Suceava care va avea
loc in cl:rta de 05.03.2020. ora 14,00 la sediul Consiliului Local lirasin- sala dc Scdinte

1. Supurelea spre aprobar-e a proccsului-verbal ale scdintci
Consiliului Local Frasin din data dc ll.02.2020 .

2. Proiect de hotarare privincl achizitiolulea de sisteme antiefractie,
control rcccs si supraveghere rideo la Scoala Gimnaziala Bucsoiria si Gradiiita Plutonita.
Initiator-primarul orasului.

3. Proiect de hotar-are privind alocarea sumei de 160.000 lei din
bugetul local al Orasului l;rasin in vederea lealizarii a doua morrumenle inchinate eroilor
cazuti la dlrtorie din localitatilc Frasin si llucsoaia. Orasul |msili, judetul Suceala.
Inilialor-primarul orasului

,1. Proiecl de hotararc privind alocalea sumci dc 35.000 lci din
bugetul local al Orasului Frasin in vederea achizitionarii unui ansamblu de piese in scopul

an:iertjar-ii unui spatiu cle joaca in parcul din centrul Orasului lirasin
5. Ploiect dc hotaae privind rectificarca bugctului local alorasului

Frasin..judetul Suceava. Initlalor-primarul or-ersului.

6. ProiecL de hotar-are plivind moditicarea listei obiectivelor de

investitii publice a orasului 1;rasiD peltru anul2020. Initiator-primarul orasului.

7. Proiect de hotarare privind aprobarca acordadi sumei de 300 lci din
bugelul local al Orasului i:rasin. judctul Suceal,a pentru sarbatorirea unor fanilii fiasinene
carc au implinit 50 ani de crsatoric neintrcruptn. lnitialor primarul orasului

8. Ploiect cLc hotanre pdvind stabilirea modului de vaio ficare a

rnasei lcmnoase din padurea propr-ielalea Primarici orasuiui Frasin pentru carc s-a coNtituit
actul de puner-e in valoarc ru'.521112019 emls de catrc OcolLrl Silvic Frasinlritiator -
pdmarul orasului .

9. Ploiect de holarare plivind desemnarea unui numar de 2 consilieri
locali din cadlul Consiliului I-ocal Frasin in Comisia de evrluare a performanlelor
profesionalc indiyidu:lle a secretarului general al UAT Frasin pentru anul 2019.

lnitiator-prinarul orasului



10. I'roiecl de holamre plivind aprobalca vanzarii! pri[ incrcdintare
directa. catre domnul Olar-u Du]1itm cu domiciliul in Orasul Frasin. localitatea Bucsoaia.

str.Suha,nr'.13. judetul Suceava a suprafelei de:157 mp. teren situat in intravilanul orasului

Frasin localitatea Bucsoaia. UAT Frasin. iudetul Suceava. identic cu plnr'. 33889 din CF

33889 t-rasiq tcren proprietate privata a Orasulti lilasin, judetul Suceava. lnitiator--primarul

olasului.

li. Proiect de hotarare p vind acordul Colsiliul Local al Oras-ului

Frasin de includcrc a investiliei "Reabilitarc:r qi moderniz,uea Stadionului din or.rlul
Frisin, iudctul Suceava" in Plogramul Nalional dc Constructii de lnteres Public sau Social

demlat de catre Cornpania Nationald dc lnvestilii 5i aplobarea de cheltuieli in vedereil

ilitocmirii documentatiei. lnitiator primarul orasului

Iroiect de fiotararc privind rcorganizarea "Compartimentului

organizarii si dcrularii proccdurilor cle atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru

achizitia produselor si a contractek)r,/acordurilor-cadru de prestare a seNiciilor pcntlu

dcrularca masurilor-educative alerente Programului pentru scoli al Romanici , pentru anul

2020-2021si perioada urmatoare pana in anul 2023. Initialor-p marul orasului.

14. Proiecl de holarare plivind aplobarea transmiterii Centrului dc

Agrement Bucgoaia din domeniul public al Oralului Frasin. jLLcletul Suceava it't domeniul

public a1 Statuhli ;i in administrarea Ministerului Tineretului ;i Sportului prin Dircctia

JudeleanA pentru Spo fi Tinelet Suceav.Initiator p marul orasului .

de utilitati publice" din structura aparalului de specialitate a1 primalului Orasului Frasin.

iudelul Suceava, in contbmitate cu prevederile aft. II djn I-egea m. 22412015 pentru
modiflcarea fi coDpletarea Legii scrviciului dc alimcntarc cu apa !i de canalizare nr.

2,1 1/2006 apa canal. Initiator'-primarul or-asu1ui.

t2.

13. Proiect de hotaralc privind ncasumrrca rcsponsabilitatii

15.Sohrtionarca ccrcrilor si petitiilor adrcsatc Consiliului Local Flasin.

l6 Diverse.

PRIMAR.

I

CONTIL{SENNEAZA.
Secretarul general a1 omsului,

LupasclLTaliana

TU


