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DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al orasului Frasin in Sedinla ordinara pentru ziua de

20.04.2021

ing.BALAN MARINEL . primar al Orasului Frasin. judetul Succava;
in confoflnitate cu pievederile al1.133 alin.(l), art. 134 alin.(l) lit.a). alin.(3) lit.a), alin.(5).

135 alin.(l) Si 196 aljn.(l) lit.b) din Ordonanqa de Urgenti nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificarile si completrile ulieriaole,

DISPUN:

Ar1.l. Se convoaca Consiliul local al orasului Fras in. judelu I Suceava in sedin-td ordinarA
pentru data de 20.04.2021, ora 10,00 care vaavea loc la sediul Consiliului Local Frasin - sala de

tedinte, cLr proieclul ordinii de zi prevAzut in anexa care face parte integranti din prczenta
d i. po,, il ie.

Art.2. Materialele inscris.e pe proiectul ordinii de zi se inmaneazi consilierilor locali in
mapA de ledintd. pe semndtura aceslora la data convocirii.

Aft.3 Proiectele de hotirari insotite de documentele previzute de lege au fost trimise spre
avizare Comisiilor dc specialitate din cadrul Consjliului Local Frasin :

a. pentrLr plograme de dezvoltare economico-socialA. buget, flnante, administrarca dorneniului
public ;i privat al comunei, agriculturA, gospodarie comunali, proteclia mediullri $i turism ;

b. comisiei pcntru administralie publica localA, juridicn 9i de disciplinA, apArarea ordinii $i
linilii publice, a drepturilor cetAlenilor. :

c. comisiei pentru invatimant, sanitate $i familie, munci ti protectie sociald, activiHti social-
culturale. culte, proteclie copii ;

Art.,l. Consilierii locali pot formula $i depune amendamente asupra proiectelor de hotareri
inscrise pe proiectul ordinii de zi anexd la prezenta d;spozifie.

Aft-5. Prezenta dispozitie se comunicA in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
orasului, in termenul previzrLt de lege, Prefectului judeiului Suceava, doamnelor $i domnilor
consilieri locali si se aduce la cunoitinld publicA prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
w\\'w,primariaorasului lrasin.ro.

PRTMAR,

Secretarul general. al orasu lu i,
CONT&{SEMNEAZA,

Frasin, 13.04.2021
Nr.79

11i1MAR

&",""". Lupascu,Zariana



Anexi 1a Dispozilia primarului nr.79 din 13.04.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru ledinla ordinarl a Consiliului local al orasului Frasin,.judetul Suceava care va avea

locindatade 20.04.2021,ora 10,00 la sediul Consiliului Local Frasin- sala de sedinte

1. Supunerea sprc aprobare a procesului-\,erba1 al sedintei Consiliului
Local Frasin din data de 25.02.2021.Initiator-secretarul general al orasului.

2. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al
Consiliului Local Frasin pentrr lunile aprilic. mai, iunie 2021. Initiator-primafl. orasului.

3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii sumei de 1.275.519
lei reprezentand excedentul bugetar din anii anteriori. Initiator-primarui orasului.

4. Proiect de hotararc privind aprobarea bugetului locai al orasului
Frasin, judetul Suceava si bugetul institutiilor pubiice si a activitatilor finantare integral sau
partial di11 r,enituri proprii ale orasului Frasin, judctul Suceava pentru anul 2021, precum si
credite de angajament penlru plata investitiilor aflate in lista de investitii pentml anul 2021.
Initiator-primarul orasului.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea impoziteior $i taxelor locale
pentru anul 2022. Initiator-primarul orasului.

6 . Proiect de hotarare privind aprobarea de cheltuieli legate de
intocmirea de experlize la Gradinita Frasin si Gradinita Doroteia in vederea stabilirii
eligibilitatii privind participarea 1a Programul privind crcsterea eficientei energetice si
gestionarea inteligenla a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitali de invatamant.
Initiatori consilierii locali : Onisor Alina Elena , palahniuc, Iulian. Brateanu Alexandra,
Nacu Ilie, Cojocariu Camelia Alina . Rusu loan.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 1a

obiectivul de investilii 'Realizare bransament de apa la Scoala Ginnaziala Doroteia , oraSul
Frasin. judetul Suceava" . Initiator-primarul orasului.

8. Proicct de hotararc privind aprobarea. in principiu, a iNestiliei
denumiti " Refbcere apirare de ma1 pe pr. Ilioaia in zona B. I. L:60m, h=2,5m ,, si
efectuarea de cheltuieli legate de intocmirea documentatiei tehnico-cconomice. Initiator-
primaul orasului.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizdrii indicatoriior tehnico-
economici Ia obiectivul dc investilie,,Constluire Casd de Culturi in sat Bucsoaia, str. Calea
Bucovinei, nr. 27, ora; Frasin, jud. Suceava. Ilitiator-primarul orasulni.

10. Proiect de hotarare pt.ivjnd aptobarea de cheltuieli legate de
achizitionarea unei centrale temice pentru sediul Primariei orasului Frasin. lnitiator-
prlnarul oras-l .i.

11 Proiect de hotarare prriind aprobarca acordarii drcpturilor banesti
reprezentald cheltuie]i. de deplasare din ltura l'ebruarie si luna maftie 2021 personalului
didactic al Scolii Gimnaziale Bucsoaia si ale resedinta in alta localitate decat cea in carc
profeseaza. lnitiator-primarul orasului.

12 . Proiect de hotararc privind aprobarea inchcierii unui act aditional 1a

contractul de concesiune imegistrat la Primaria orasului Frasin cu ff.200 din 15.01.2003.
lnitiator-primarul orasului.



13. Proiect de hotarare privind constituiea unui drept real de folosinti
gratuitd a suprafetci de aproximativ 9 mp corespunzatoare proprietalii publice a ora$ului
Frasin ce se identillcii cu pafie din str. Stadion, localitatea Fr.asin, judelul Suceava, in
favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.. Tirgu Mure;, judequl Muel in vederea realizirii
bran$amentului electric 1 {hzat subteran pe domeniul public al oraqului Frasin in favoarea
solicitantei Tanasa Angela Livia, cu donjciliul in localitatea Frasin,ora; Frasin, rir. 81j.
judclul Suceava proprietari a unui imobil situat in ora$ul Frasin, localitatea Frasin,
str.Stadion, judelul Suceava. Initiator-primarul orasului.

14. Proiect de hotarare privind moditicarea ,A,nexei nr.1 la H.C.L.Frasin
ff.2/2021 privind instituirea unor facilitA! fiscale prin anularea accesoriilor albrente
obligaqiilor bugetare p ncipale restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local ai
ora$ului Frasin. Initiator-primarul orasului.

15 . Proiect de hotarale privind aprobarea organigmmei si a statului de
functii ale aparatului de specialitate al primarului Orasului Frasin, judetul Suceava pentru
anul 2021. Initiator-primarul orasului.

16 . Proiect de hotarare privind propunerea de infiintare a u,rui birou de
specialitate pentru proiecte cu finantare international (Fonduri Europene ). Initiatori
consilierii locali : Braleanu Alexandra, Onisor Alina E1ena, palahniuc lulian, Cojocar.iu
Camelia Alina, Nacu Ilie, Rusu loan.

17 . Proiect de hotarare privind privind apafienenfa unor supmfele de
teren 1a domeniul privat al Orasului Frasin. judelul Suceava. Initiator-primarul orasului.

18. Proiect dc hotarare privind aprobarea de cheltuieli legate de lucrari de
imprejmuire a Cimitirului ofiodox Doroteia. L]itiator-primarul orasului.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii
publice a orasului Frasin pentru anul 2021. Initiator-primarui orasului.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii cr.l titlu gratujt a utei
cantitati de 50 mc masa lemnoasa din paduea proprietatea primariei orasului lirasin
donmului Can]ciuc Gavril cu domiciliul in orasul Frasin, judetul Suceava si a uner cantitati
de 50 mc masa lenxtoasa din padurea prop etatca primariei orasului Frasin domnului Cosar
Vasile cu domiciliul in orasul Frasin, iudetul Suceava. Initiator-primarul orasului.

21. Proiect de hotarare privind modilicarea Art.l lit.b) si lit.c) din
H.C.L.Frasin 11r.2012021 cu privirc la bursele de ajutor social si de merit acordate elevilor
din inviidmaltui preuniversitar de stat din oraqul Frasin in semestrul ll al anului icolar 2020
-202 1. Initiator-primarul orasului.

22. Soiutionarea ccrerilor si petitiilor adresate Consiliului Local Frasin

23. Divelse.

CONTRASEMNEAZA.
Secretarul genera,aI orasului.

PRIMAR.


