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DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al orasului Frasin in sedinta ordinara pentru ziua clc

28.03.2019

ing.BALAN MARINEL - primarul orasului Frasin, judetul Suceava ;

ln baza art.39 alin.(1), art.68 alin.(1) si art.lt5 alin.(l) lit.a) din Legea nr.2l5l200t a
adrninistratiei publice locale. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare"

DISPUN:

Art.l Se convoaca Consiliul Local al orasului Frasin in sedinta ordinara pentru data de
28.03.2019, ora 14 in sala de sedinte a Primariei orasului Frasin, avand Llrmatoarea ordine de zi :

l.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal ale sedintei Consiliului Local Frasin
din data dc28.02.2019 .

2. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept real de folosintd cu titlu gratuit a
supraf'c{ei de aproximativ 8,00 mp corespunzdtore proprietAlii publice a oragului Frasin cc se
idcntificd cu pafie din str. Bisericii, localitatea Bucsoaia, .judepl Suceava, in favoarea S.C.
DELGAZ GRID s.A., cu sediul in orasul rdrgu Mure;. str. pandurilor, nr. 42, judelul Mureg in
vcderea realizdrii branqamentului electlic monofazat subteran in favoarea solicitan{ilor Chisalili
Ioan-Cristian ii Chisalifl Odorica cu domiciliul comuna Moara, satul Moara Nica, str. Universitatii.
nr. 408," judelul Suceava proprietar al unui imobil situat in localitatea Bucsoaia, str. Bisericii, orasul
Frasin, .judeful Suceava . Initiator-primarul orasului.

3. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept real de folosinfd cu titlu gratuit a

supraflc{ei de aproximativ 7,00 mp corespunz[tore propriet[1ii publice a oragului Irrasin ce se

idcntificd cu pafie din str. Prund Doroteia, satul Doroteia, judelul Suceava, in favoarea S.C.
DELGAZ, GRID s.A., cu sediul in orasul rargu Mures, str. pandurilor, nr. 42, judequl Mures in
vederea realizdrli brangamentului electric monofazat subteran in favoarea solicitantului Lehaoi
Petricd cu domiciliul in satul Doroteia. str. Prund Doroteia, nr. 28, orasul Frasin, jude{ul Suceava .

Initiator-primarul orasului.

4. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept real de folosinld cu titlu gratuit a
supralefei de aproximativ 3,0 mp corespunzdtore proprietdlii publice a orasului Frasin ce se
identiticd cu parte din Calea Bucovinei, localitatea Frasin, judetul Suceava, in favoarea S.C.
DIILCAZ GRID S.A., Tdrgu Mures, judelul Mureq in vederea realizdrii bransamentului subteran dc
gaze naturale presiune redusd in favoarea solicitantei Costina Adriana Natalia cu domiciliul in
domiciliata in judeful Ilfov, orasul voluntari, Bdl. Pipera, nr. 4c, bl. vila A1 proprietarr al unui
irnobil situat in localitatea Frasin, str. Calea Bucovinei, nr. 44, orasul Frasin, judelul Suceava
I nitiator-prirnarul orasului.

5. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept real de folosin{d cu titlu gratuit a
suprafe{ei de aproximativ 2,0 mp corespunzdtore proprietdlii publice a orasului Frasin ce se



identiflcd cu parte din Calea Bucovinei, localitatea Bucsoaia. .jude{ul Suceava, in thvoarea S.C.
DELGAZ' GRID S.A., TArgu MureE, judelul Mures in vederea realizdrii bransamentului subteran de
gazc naturale presiune redusi in favoarea solicitantului Dan Gheorghe cu domiciliul in orasul Gura
Ilumorului, str. 1 Mai, nr. 4, bl.A3, sc. B. ap.12. jude{ul Suceava proprietar al unui inobil sitgat i1
localitatea Bucgoaia. str'. Calea Bucovinei" nr. 40A, orasul Frasin, judetul Suceava.lnitiator-primarul
orasului.

6. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept real de fblosinla cu titlu gratuit a
supral'elei de aproximativ 2,0 mp corespunzdtore proprietdlii publice a orasului frasin ce sc
identificl cu parte din Aleea Zorilor, localitatea Bucqoaia, judelul Suceava, in favoarea S.C.
DF'LGAZ GRID S.A., TArgu Mures. judetul Mureg in vederea realizdrli bransamentului subteran cle
gazc nalurale presiune redusd in favoarea solicitantei Saplizkis Pagcaniuc Rodica cu domiciliul in
localitatea Bucqoaia. Aleea Zorilor. nr. I . orasul Frasin, judeful Suceava . Initiator-primarul orasului.

7. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii alc
aparatului de specialitate al primarului Orasului Frasin, judetul Suceava pentru anul 2019.lnitiator-
primarul orasului.

ll.Proiect de hotarare privind completarea anexei Ia H.C.L.Frasin nr.9/2019 privind
aprobarea salariilor cle baza a f'unctiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasllui
Frasin,.iudetul Suceava incepand cu data cle 01.01.2019. Initiator-primarul orasului.

9.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit parohiei Ortodoxc ,.Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril ,, Frasin a cantitatii de 150 mc lemn luc.u rasinoase din padurea
prcrprietatea Primariei orasului Frasin pentru lucrari refacere praznicar.lnitiator-prirnarul orasului.

l0.Solutionarea cererilor si petitiilor adresate consiliului Locar Frasin.
1 I . Diverse.

A11.2 Seoretarul orasului va comunica prezenta dispozitie persoanelor interesate.

PRIMAR.
Balan Marinel
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