
ROMANIA
JUDDTUL SUCEAVA
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PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al orasuluj Frasin in $edinte ordinara pentru ziua de

25.02.2421

ing.BALAN MARINEL , prin,ar al Orasului Frasin, judetul Suceava;
In conformitate cu prevederile aft.133 alin.(l), art. 134 alin.(1) lir.a), alin.(3) lit.a). alin.(5),

135 alin.(l) ti 196 alin.(l) lit.b) din Ordonanta de Urgenfa nr. 57/2019 privind Codul
adminislrativ,cu modificarile si completrile ulteriaore,

DISPI]N:

Art.1. Se convoace Consiliul local aloraslllui F'rasin.judetul Suceava in sedinltr ordinara
pentru data de 25.02.2t)21, ora 12,00 care va avea loc la sedlul Consiliului I_ocal Frasin - sala de
$gdinte, cu proiectul ordinii de zi prevEzut in anexa care face parte integrantA din prezenta
di,pozilic.

Art.2. Materialcle inscrise pe proiectul ordinii de zi se inmaneazi consilierilor locali in
mapd de tedinta. pe semnitura acestora la data convocarii.

Alt.3 Proiectele de hotirari insotite de documentele previzute de lege au fost trimise spre
avizare Cornisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Frasin :

a. pentru programe de dczvohare economico-sociali, buget, finan1e, adminisirarea domeniului
public ;i privat al colrunei, agricultur6. gospodirie comunald. proteclia mediulUi qi tut ism ;

_. b. comisiej penlru administralie publicd locali, juridici ;i dc disciplind, apararea ordinii ,i
lini$tii publice, a drepturilor ccraleuiior, ;

c. col'nisiei pentru invdlament, sAndtate gi familie, munci si protectie socialA, activiHli social-
culfurale, culte, proteclie copii;

Art.4. Consilierii locali pot formula $i depune amendamente asupra proiectelor de hotdrari
inscrisc pe proieciul ordinii de zi anexa la prezenta dispozi_tie.

Aft-5. Prezenta dispozitie se comllnicA in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
orasului. in termenul prevdzut de lege, Prefectului .iudetului Suceava, doamnelor Si domnilor
consilieri locali qi se aduce la cunostlntd pllblici prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
www.primariaorasuluifrasir.ro.
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AnexA 1a Dispozilia primarului nf.27 din 19.02.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
penlru qedinga ordinari a Consiiiului local al orasului Frasin, judelul Suceava care va avea

locindatacle 25.02.2021. ora 12,00 la sediul Consiliului Local Frasin- saladefedinle

1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al sedintei Consiliului
LocalFrasin din data de 18.02.2021 .Initiator-secretarul general aLorasului.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni/dc
lucrari de interes local pertru anul 2021 prevazut de afi.6 aljn.(7) din Lesea nr.416/2001
privind venitul minim gaantat, cu motlificarile sr (ontpletcrile ulterio-arc si nrasurile
olganizatorice ce se impun. Initiator-primarul orasului.

l. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor banesli
reprezentand cheituieli de deplasare din ltmile deccmbrie 2020 si ianuarie 2021 a
personalului didactic al Scolii Gimnaziale Bucsoaia cu resedinta in alta localitate decat cea
in care prol'eseaza. Initiator-primarul orasului.

,1. Proiect de hotanre privind desemnarea reprezenlanlilor Consiliului
local al olasului Frasin in Consiliul de adminisrralie al $colii Gimnaziale Bucsoaia. Initiator-
primarul orasului.

5. Proiecl de hotarare privind constituirea unui drept real de folosinli
gratuite asupra suprafelei utile de 66.61 mp corespuvitoare proprietdlii publice a oragului
Frasin ce se identifici cu o parte din imobilul ce reprezinta sediul primariej orasului Frasin.
situat in orasul Frasin, localitiitea Frasin, Calea Bucovinei, nr.g5, judclul Suceava, in
favoarea lnspectoratului de Politie Judetean Suceava in vedcrea bunei desfasurari a
activitatii Politiei orasului Flasin Initiator-primarul orasului.

6. Proiect de hotarare cu plivire Ia bursele dc aiutor social si de merit
acordate elevilor din invilimantul preuniversllar de stat clin orcgulFiasin in semestrul ll al
anulu'5colrr 2020 -2021 Iniria or-primaru orasrl .i.

7. Proiect dc hotarare privind aprobarea acordarii sumei de 300 lei din
bugetul local al Orasului Frasin, judetul Suceava famiiiei frasirene Morosan Ilie si Elena
care au impLinit 50 ani de casatorie neintrerupta Injtiator-primarul orasului

8. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiarc anuale _
contul anual de executie a bugetului local al Orasuluilirasin pe anul 2020. Initiator-primarul
orasului.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea REGULAI{ENTULUI
privind organizarca gi deslisuarea activitdlilor comerciale $i a serviciilor de piald de pe
raza Omgului l:rasin( Frasin. Bucsoaia. Doroteia, Plutonita). judetuJ Suceava. Initiatori
consilierii locali : Nacu Ilie, Cojocariu Camclia Alina, Rusu Ioan. Onisor Alina Elena.
PaIl-niuc. Irli"nBrJLe,ln I A lcxondr:.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea utor masuri de imbunatatire
a actului de lransparenta decizionala. dc crestere a gradului de acces al cetatenilor la
documcntele de intcres public. la activitatile primariei, Consiliului Local al orasului frasin
si a comisiilor de specialitate. Initiator consilier local Brateanu Alexanclra .

11. Solutionarea cererilor si petitiilor adresate Consiliului Local Frasin

12. Diversc
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