
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL FRASIN 
P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Local al oraşului Frasin în şedinţă ordinară pentru ziua de 

14.07.2021 

ing.BALAN MARINEL , primar al Oraşului Frasin, judeţul Suceava; 
în conformitate cu prevederile art. 133 alin.(l). art. 134 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(5), 

135 alin.(l) şi 196 alin.(l) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările si completrile ulteriaore, 

D I S P U N : 

Art.l. Se convoacă Consiliul local al oraşului Frasin, judeţul Suceava în şedinţă ordinară 
pentru data de 14.07.2021, ora 10,00 care va avea loc la sediul Consiliului Local Frasin - sala de 
şedinţe, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie. 

Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în 
mapă de şedinţă, pe semnătura acestora la data convocării. 

Art.3 Proiectele de hotărâri însoţite de documentele prevăzute de lege au fost trimise spre 
avizare Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Frasin : 

a. pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism ; 

b. comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor,; 

c. comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-
culturale, culte, protecţie copii ; 

Art.4. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri 
înscrise pe proiectul ordinii de zi anexă la prezenta dispoziţie. 

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
oraşului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Suceava, doamnelor şi domnilor 
consilieri locali şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.primariaorasuluifrasin.ro. 

P R I M A R , 

ing.BALAN MARINEL 

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al oraşului, 

Lupascu Tatiana 
Frasin, 06.07.2021 
Nr.136 

http://www.primariaorasuluifrasin.ro


Anexă la Dispoziţia primarului nr. 136 din 06.07.2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Frasin, judeţul Suceava care va avea 

loc în data de 14.07.2021, ora 10,00 la sediul Consiliului Local Frasin- sala de şedinţe 

1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal al şedinţei Consiliului 
Local Frasin din data de 20 .04 .2021. Iniţiator - secretarul general al oraşului. 

2. Proiect de hotărâre privind apartenenţa suprafeţei de teren de 312 mp 
la domeniul public al Oraşului Frasin, judeţul Suceava. Initiator-primarul oraşului. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţa al 
Consiliului Local Frasin pentru lunile iulie, august si septembrie 2021 . Initiator-primarul 
oraşului. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de valorificare a masei 
lemnoase din pădurea proprietatea Primăriei oraşului Frasin pentru care s-a constituit actul 
de punere in valoare nr.5218/2021 emis de către Ocolul Silvic Frasin in U.P.I - Frasin, 
u . a . lA ,B,D,G, 2A,C cu un volum total brut de 190,27 mc. Initiator-primarul oraşului 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociaţiei 
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să declanşeze procedura de selecţie a 
membri lor Consiliului de Administraţie al Societăţii A C E T S.A. Suceava conform 
prevederilor O U G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 
cu modificările şi completările ulterioare. Initiator-primarul oraşului. 

6. Proiect de hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat al Oraşului 
Frasin, judeţul Suceava a unei suprafeţei de teren de 2808 mp situată în extravilanul 
oraşului Frasin, sat Doroteia, judeţul Suceava, a unei suprafeţe de teren de 660 mp situată în 
extravilanul oraşului Frasin, sat Plutoniţa, judeţul Suceava, a unei suprafeţe de teren de 588 
mp situată în extravilanul oraşului Frasin, localitatea Bucşoaia, judeţul Suceava si a unei 
suprafeţe de teren de 1320 mp situată în extravilanul oraşului Frasin, localitatea Bucşoaia, 
judeţul Suceava. Initiator-primarul oraşului. 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de folosinţă 
gratuită a suprafeţei de aproximativ 34 mp corespunzătoare proprietăţii publice a oraşului 
Frasin ce se identifică cu parte din str. Calea Bucovinei , localitatea Frasin, judeţul Suceava, 
în favoarea S.C. D E L G A Z G R I D S.A., Târgu Mureş , judeţul Mureş în vederea realizării 
branşamentului electric cu cablu subteran pe domeniul publicai oraşului Frasinjudeţul 
Suceava în favoarea S.C. G H E Z A T R A N S S.R.L. cu sediul în comuna Stulpicani, sat 
Stulpicani, nr. 502, judeţul Suceava . Initiator-primarul oraşului. 

8. Proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept real de folosinţă 
gratuită a suprafeţei de aproximativ 19 mp corespunzătoare proprietăţii publice a oraşului 
Frasin ce se identifică cu parte din str. Hamergas , localitatea Bucşoaia, oraşul Frasin judeţul 
Suceava, în favoarea S.C. D E L G A Z GRID S.A., Târgu Mureş , judeţul Mureş în vederea 
realizării branşamentului electric trifazat subteran în favoarea solicitantului Moroşan 
Dumitru Bogdan cu domiciliul în oraşul Frasin, localitatea Bucşoaia, str. Hamergas, nr. 19, 
judeţul Suceava . Initiator-primarul oraşului. 

9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de 
oportunitate pentru întocmire documentaţie Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii „ 
S P Ă L Ă T O R I E A U T O " pe parcela funciară nr. 32641 din CF 32641 Frasin. Initiator-
primarul oraşului. 

10. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept real de folosinţă 
gratuită a suprafeţei de aproximativ 3,0 mp corespunzătoare proprietăţii publice a oraşului 
Frasin ce se identifică cu parte din str. Calea Bucovinei, localitatea Frasin judeţul Suceava, 



în favoarea S.C. D E L G A Z G R I D S.A., Târgu Mureş , judeţul Mureş în vederea realizării 
branşamentului subteran de gaze naturale presiune redusă în favoarea solicitantei 
S.C.STEFY STAR S.R.L. cu sediul în oraşul Frasin, localitatea Frasin, str. Calea Bucovinei, 
nr . l 10A, judeţul Suceava. Initiator-primarul oraşului. 

11. Proiectul de hotărâre privind acordarea avizului favorabil in vederea 
emiterii autorizaţiei de construire pentru obiectivul „ S P Ă L Ă T O R I E A U T O " pe parcela 
funciară nr. 32641 din CF 32641 Frasin. Initiator-primarul oraşului. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti 
reprezentând cheltuieli de deplasare din lunile aprilie si mai 2021 personalului didactic al 
Scolii Gimnaziale Bucsoaia si are reşedinţa in alta localitate decât cea in care profesează. 
Initiator-primarul oraşului. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act adiţional la 
contractul de concesiune înregistrat la Primăria oraşului Frasin cu nr. 1820 din 30.12.1994 
Initiator-primarul oraşului. 

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea incheierii unui act adiţional 
la contractul de inchiriere inregistrat cu nr.5549 din 18.08.2014 incheiat de către Oraşul 
Fras injudetul Suceava in calitate de proprietar cu S.C. F L O R Ă R I A GIULIA S.R.L. cu 
sediul in oraşul F r a s i n j u d e t u l Suceava, in calitate de chiriaş .Initiator-primarul oraşului. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 1.147.000 lei 
reprezentând excedentul bugetar din anii anteriori pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii 
în anul 2021.Initiator-primarul oraşului. 

16. Proiect de hotărâre privind majorarea fondului de rezerva bugetara, 
aprobarea modului de utilizare a fondului de rezerva bugetara la dispoziţia autorităţilor 
locale si rectificarea bugetului local al Oraşului Frasin, judeţul Suceava .Initiator-primarul 
oraşului. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiţii 
publice a oraşului Frasin pentru anul 2021 . Initiator-primarul oraşului. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de combatere a 
vectorilor si dăunătorilor din Oraşul Frasin, judeţul Suceava pentru perioada iulie 2021 -
iunie 2022. Initiator-primarul oraşului. 

19. Soluţionarea cererilor si petiţiilor adresate Consiliului Local Frasin. 

20. Diverse. 

' CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al oraşului. 

LupascX'fatiana 

P R I M A R , 
ing.BĂLAN MARINEL 


