
ROMAN]A
JUDETUL SUCP]AVA

ORASUL I--RASIN
PRllvlAR

DISPOZIl'IE
privind so,lvocarea Consiliului Local al orasului Frasin in sedinF ordinara pentru ziua de

t6.06.202t

ing.BALAN MARINLL , primar al Orasului Frasin. judetul Suceava;

in conlonnitate cu prcvederile arl.l3i alin.(l). arl. ll4 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a). alin.(5),
135 alin.(l) ti 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de UrgenF nr. 57/2019 privind Codul
adminislrativ,cu modiflcarile si completrile ulleriaore,

DISPUN:

Afi.1. Se convoaca Consiliul local alorasului Frasin, jude-tul Suceava in sedinld ordinara
pentru daia de 16.06.2021, ora 10.00 care va avea loc la sediul Consiliului Local Frasin - sala de

$edinte. cu proieclul ordinii de zi prcvizut in anexa care face parte integrantd din prezenta

di-pozirie.
Art.2. Malerialele inscrise pe proiectul ordinii de ri se inmaneazA consilicrilor locali in

mapf, de $edin1i, pe sernnilura aceslora la data convocArii.
Art.3 Proiectele de hotirari inso-tite de docurnentele prevazuie de lege au fost trimise spre

avizare Comisiilor dc specialitatc din cadrul Consililrlui Local Frasin :

a. pentru programe de dezvoltare economico-sociali, bugct, flnanle, administrarea domeniului
public $i privat al comunei, agricLrlturd, gospodirie comlrnald, proteclia mediului $i turisrn ;

b. comisiei pentru administralie publica iocala, juridica $i dc disciplind, apdrarea ordinii !i
lini;tii publice, a drepturilor cetdlenilor. l

c. conlisiei pentru invafimant, sinitate $i lamilie, munca !i proteclie sociald, activitili social-
culturale, culte, proteclie copii :

Aft.4. Consilierii locali pot lormula !i depune amendamente asupra proiectelor de hotdriri
insc se pc proiectul ordinii de zt anexi la prezenta dispozilie.

Art.5. Prezenla dispozilie se comunici in mod obligaloriu, prin inteflnediul secretalLrllri
orasului. in termenul prevazut de Iege. Prelcctului judetului SLrceava. doarnnclor qi dollrnilor
consilieri locali fi se aduce la cunoitinf5 publici prin pub]icarea pe pagina de internet la adresa:

lvlr,r'.primariaorasu lui lrasin.ro.

PRIMAR,

ALAN MARINEL

frasi,1,01.06.2021
Nrll0

CONTTdASEMNEAZA,
Secretarul general al orasului.

Lupasc!l Tatianr
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Ancxi la Dispozilia primarului nr. 110 din03.06.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru lcdinfa ordinari a Consiliului local al orasului lirasiq judetul Suceava care va avea

loc in data de 16.06.2021. ora 10.00 ia sediul Consiliului Local Frasin- sala de sedinte

1 supuncrea spre afrobarc a pror:esuhLi-verhal al sediltrei Consiliului
Local Frasin din data de 20.04.2021. Initiator - secretarul general al orasului.

2. Proiect de hotarare privind apa erenta supraf'etei de teren dc 312 mp
la domeniul public al Orasului Fmsin, judetul Suceava. lnitiator-primarul orasului.

3. Proiecl de hotarare privind desemnarea prcsedintelui de sedinta al
Consiliului Local Frasin pentu lunile iulic, august si septembrie 2021. Initiator-primarul
orasului.

,1. Proiect de hotarar-e privind shbilirea moclului de valorificare a masei
lenmoase din padurea prop etatea Primariei orasului Frasin pentru care s-a constituil actul
de punere in valoare ru.5218/2021 cmis de oatre Ocolul Silvic Frasin in U.p.I , Frasin.
u.a.1A,B.D.G, 2A.C cu un volum total brutdc 190.27mc. Initiator-p marul orasului

5. Proiect de hotarare privind acordarca mandatului special Asocialiei
Judelene pentru Apd si Canalizare Suceava sI dcclarqeze procedura dc selectie a
mcmbrilor Consiliului de AdministBlie al Socieralii ACET S.A. Suceava conform
prcvederilor OUG nr.l09/2011 privind guvernanla corporativi a intrcprinderilor publice,
cu modificdrile Ei conpletdrile ulterioare. Initiatorlrimarul orasului.

6. Solutionarea cererilor si petitillor adresate Consiliului Local Frasin.

7. Diverse

CONTRASI]MNEAZA.
Secretarul gcneral al orasului.

L upqsc/,: tir na-[a
I,:

PRIMAR,
ing.BALAN MARINEL
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