
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL FRASIN
PRIMAR

Nr. 240 din 10.01.2017

HOTARARE
PROIECT

privirrd apartenenfa suprafelei de teren identicd cu parte din pf3l I I din CF 36832 Manastirea
Humorului (Nr. vechi CF I Manastirea Humorului) la domeniul public al orasului Frasin,

judelul Suceava

Consiliul Local al oraqului Frasin judelul Suceava ;

AvAnd in vedere :

- expunerea de motive a al domnului ing. Malinel Balan - primarul oragului Frasin inregistrata
cn nr.267 din ll.01.2017 ;

- rapofiul intocmit de Compartimentul urbanism, mediu si fond funciar inregistrat cu nr.268 din
I1.01.2017;

-prevederil art. 156 alin.(4) din Ordinul w.70012014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, receplie qi inscriere in evidenlele de cadastru gi carte funciar6, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-extrasul de Carte Funciara elibelat de B.C.P.I. Gura Humorului nr. 8064 din 17.07.2015:
- prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale,

republicat6, cu modificarile si completarile ulterioare;
- rapoftul Comisiei de specialitate nr.l pentru programe de dezvoltare economico-sociala,

buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire comunala,
protectia mediului si turism ;

- raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru administratie pr"rblica locala, juridica si de
disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

in temeiul ar1. 45 alin.(l) qi arr. 115 alin. (l) lit. b) din Legea ff.21512001 a adninistraliei
publice locale, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

HOTARA$TE:

Art.l. Se atesta aparenenta la domeniul public al oragului Frasin, judelul Suceava a suprafetei de
teren de ll90 rnp identic6 cu parte din pf311l din CF 36832 Manastirea Humorului (Nr. vechi CF I
Manastirea Humorului) avind proprietar tabular Tabula tarii, situata in extravilanul orasului Frasin,
judetul Suceava identificata prin planul de situatie ce reprezinta anexa la prezenta hotarare si face parte

integranta din aceasta.

Art.2. Primarul oragului
prevederile plezentei hotdrAri.

Comparlimentele de specialitate vor aduce la indeplinirepnn

INITIATOR,
PRIMAR

ing.Balpn Marinel
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PROIECT

HOTARARE
privind apafienen(a suprafelei de teren identicd c u pf 2101417 din cF 33 0g5 Frasin (Nr. vechi cF: 1273) la

dorneniul privat al oragului Frasin, judeful Suceava

Consiliul Local al oragului Frasin judelul Suceava ;
AvAnd in vedere :

- expunerea de motive a al domnului ing. Marinel Balan - primarul oragului Frasin inregistrata cunr.l52 din 09.01.2017 ;

- raportul intocmit de compaltimentul urbanism, mediu si fond funciar inregistrat cu nr. 153 din09.01.2017;

-prevederil art' 156 alin'(4) din ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentulr:i de avizare,receplie gi inscriere in evidenfele de cadastru qi cate funciara, cu modificarile si corrpletarile ulterioare:-extrasul de carte Funciara eliberat de B.c.p.I. Gura Humorurui nr. 10g50 din r2.0g.2016;
- prevederile ar1.36 arin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/200r a adrninistra{iei pubrice locare,republicat6, cu modificarile si completarile ulterioare;
- raportur Comisiei de.specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget,finante, administrarea domeniului public si privai ut orurrrii, agri"uttura, gospodarire comunara, protectiamediului si turism ;

- rapoftul Comisiei de specialitate nr.3 pentru administratie publica locala, juridica si dedisciplina, apararea ordinii si linistii publice, a dr"ptr.ilo. cetut"rilor;
in temeiur ar1.45 alin.(1) fi aft. 115 arin. it) Iit. u; Jr'ri"g"u n..zr512001 a administraliei pubricelocale, republicat[, cu modificirile gi completdrile ulterioare:

HOTARA$TE:

Art'l' Se atesta aparenenta ra domeniur privat ar oragului Frasin, judetul Suceava a suprafelei deteren de 1000 mp identicd cu pf zr0/4r7 din cF 33085 Frasin (Nr. vechi cF: 1273) avdnd proprietartabular Statul roman, situata in intravilanul orasurui Frasin, judetur Suceava identificata pri, ptunrr a"situatie ce reprezinta anexa Ia prezenta hotarare si face parte in"tegranta din aceasta.

Art'2' Prirnarul oraqurui prin compaftimentere de specialitate vor aduce la indeprinireprevederile prezentei hotirari.
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JUDETUL SUCEAVA
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H O TA RARE
privind aprobarea bugetului local al orasului Frasin, judetul Suceava pentru anul20r'.-

Consiliul local al orasului Frasinjudetul Suceava ;
Avand in vedere :

- expunerea de motive intocmita de catre domnul ing.Balan Marinel - primarul
orasului Frasin, inregistrata cu nr.798 din 30.01 .201 7 ;

- raportul intocmit de catre Biroul contabilitate,taxe si impozite inregistrat cunr.799
din 30.01.2017;

- prevederile arl.19 alin.(1) lit.a) din Legea nr.27312006 privind finantele publice
locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;

- raportul comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului si turism, al comisiei nr.2 pentru invatamant, lanatate si
familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii si al
Comisiei nr.3 pentru administratie publica tocala, juridica si de disciplina, aparateaordinii si
linistii publice, a drepturilor cetatenilor ;

In temeiul aft.36 alin.(4) lit.a), arr.39 alin.(1), art.45 alin.(2) lir.a) si arr.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare :

HOTARASTE :

Art'1. Se aproba bugetul local al orasului Frasin, judetur Suceava pentru anul
2017 potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul orasului si Biroul contabilitate,taxe si impozite vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari .
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASI]t, FRASIN
PRIMAR

Nr. 847 din 31.01.2017
PROTECT

HOTARARE
privind aprobarea numarului de personal si al fondului de salarii pentru anul 2017 al Primariei

orasulu i Frasin

Consiliul local al orasului Frasinjudetul Suceava;
Avand in vedere :

- expunerea de motive intocmita de catre domnul ing.Balan Marinel - primarul orasului
Frasin, inregistrata cu nr.848 din 31.01.2017;

- raportul intocmit de catre Biroul contabilitate,taxe si impozite inregistrat cu nr. 849 din
31.01.20t7;

- prevederile art III alin. (8r) din O.U.G nr.6312010 pentru modificarea gi completarea
Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, precum qi pentru stabilirea unor m[suri
financiare ;

- prevederile art.5 din O.U.G. nr.9/2017 privind unele mdsuri bugetare in anul 2017,
prorogarea unor termene, precum qi modificarea qi completarea unor acte normative ;

- raportul Cornisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire comunala,
protectia mediului si turism, al Comisiei nr.2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca si
protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii si al Comisiei nr.3 pentru
administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a

drepturilor cetatenilor ;

In temeiul aft.36 alin.(4) lit.a), art. 39 alin.(l), art.45 alin.(2) lit.a) si art.1l5 alin.(l) lit.b)
din Legea nr.21512001 a administratiei publice locale, republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare:

HOTARASTE :

Art.l Se aproba numarul de personal si fondul de salarii pentru anul 2017 al Primariei
orasului Frasin potrivit anexei care face pafte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul orasului si Comparlimentul contabilitate vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari .

INITIATOR,
PRIMAR

ing.Balan Marinel
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL FRASIN
PRIMAR

Nr.352 din 16.01.2017
PROIECT

HOTARARE
privind stabilirea taxei lunare pentru colectarea deseurilor menajere datorata de catre

persoanele fizice la bugetul local al Orasului Frasinjudetul Suceava

Consiliul local al orasului Frasinjudetul Suceava;
Avand in vedere :

- expunerea de motive prezertata de catre domnul ing.Balan Marinel - primarul
orasului Frasin, inregistrata cu nr.406 din I 7.01 .201 7 ;

- raportul intocmit de catre Compartimentul de specialitate,inregistrat cu nr.530 din
20.01.2017;

- prevederile art. 30 alin.(1) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare ;

- prevederile aft.454 lit.g) si art.484 alin.(1) din Legea nr.22712015 - Codul fiscal, cu

modificarile si colpetarile ulterioare :

- raportul Comisiei nr.l pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului si turism ;

- raportul Comisiei nr.3 pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina,
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor ;

In temeiul aft.36 alin.(2) lit.d), art.36 alin.(6) lit.a) pct.l4, art.45 alin.(l) si atl.l15
alin.(1) lit.b) din Legea nr.21512001 a administratiei publice locale, republicata,cu modificarile
si completari Ie ulterioare,

HOTARASTE :

Art.l. Se stabileste taxa lunara pentru colectarea deseurilor menajere datorata de

catre persoanele fizice la bugetul local al Orasului Frasin potrivit anexei care face pafte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul orasului prin compaftimentele de specialitate va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Pe data adoptarii prezentei hotarari, orice dispozitie contrara se revoca.

INITIATOR,
PRIMAR,

ing.BALAN MARINEL



Anexa la H.C.L. nr. din

Beneficiar serviciu de salubritate Cuantum taxa lunara
Fiecare persoana fizica 5 lei
Familie cu mai mult de 4 persoane 20 lei

PRIMAR, SECRETA ORAS,
Lupasc atiana



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA ORASULUI FRASIN
Nr.850 din 31.01.2011

ANUNT

Aducem la cunogtinld public6, in confo'mitate cu prevederile art.j arin.(2)
din Legea nr.52l2003 privind transparenta decizionala in administratia pubtica, cu
modificarile si completarile ulterioare, ca au fost initiate urmatoarelor proiecte de
hotarare :

1. Proiect de hotarare privind aparlenenla suprafetei de teren
identicr cu pafie din pf 31 1 1 din cF 36832 Manastirea Humorului (Nr. vechi cF I
Manastirea Humorului) la domeniul public ar oragurui Frasin, jude{ul Suceava

2. Proiect de hotarare privind apartenen{a suprafelei de teren identicd
c, pf 210/417 din cF 33085 Frasin (Nr. vechi cF: 1273) ladomeniul privat ar
orasului Frasin, jude{ul Suceava

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugeturui local al orasului
Frasin, judetul Suceava pentru anul2017

4. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de personal si al
fondului de salarii pentru anul 201 7 al primariei orasului Frasin

5. Proiect de hotarare privind stab irea taxei lunare pentnr colectarea
deseurilor menajere datorata de catre persoanele fizice la bugetul locar al orasului
Frasinjudetul Suceava

Proiectele de hotarare, rapoartele compartimentului de resort,precum si
intreaga documentatie care a stat la baza elaboiarii proiectelor de hotarare de mai
sus pot fi consultate la sediul institutiei.

Persoanele interesate_ vor aduce sugestii qi opinii sau igi vor exprima
punctul de vedere cu privire la proiectele de hotarare propuse la secretarul orasului
Frasin pdnd la data de 28.02.2011.
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