
                                                                      
 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R 
 

D I S P O Z I T I E 

 

privind convocarea Consiliului local al comunei Frătăuții Noi în sedința ordinară de lucru  

din data de 21.02.2020 

 

Primarul comunei Fratautii Noi, judetul Suceava, 

Având in vedere: 

- referatul primarului comunei nr.  1397/14.02.2020; 

- prevederile art. 133 alin.(1), art. 134 și ale art. 196 alin. (1) lit. „b” din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

D I S P U N E: 

 

Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Frătăuţii  Noi, în şedinta ordinară din 

data de 21.02.2020, ora 13,00, la sediul Primariei Fratautii Noi, județul Suceava. 

Art.2. Convocarea Consiliului local la ședință face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

Art.3. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali și 

pot fi studiate la secretarul general al comunei Frătăuții Noi în format letric. 

Art.4. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâri susmenționate la biroul secretarului general al comunei Frătăuții Noi. 

     Art.5.  Secretarul general al comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii.    

    Art.6. Prezenta dispoziție se va comunica persoanelor și instituțiilor interesate prin grija 

secretarului general al comunei.                          

 

PRIMAR, 

 

Gheorghe STREANGĂ     
 

 

 

  

 

    

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 

                                                                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                               Oltea-Rodica MOISUC 

 

 

Frătăuţii Noi, 14.02.2020 

Nr. 32 



                                                                      
 

Anexa la Dispoziția nr. 32 din 14.02.2020 

 

 
CONVOCARE ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL 

 

C Ă T R E, 

 

DOMNUL/DOAMNA   CONSILIER________________________________________________ 

 

  Prin prezenta vă facem cunoscut că sunteţi convocat/ă în ziua de vineri, 21.02.2020 , ora 

13,00  la sediul Primăriei Frătăuţii Noi, pentru a participa la ședința ordinară de lucru  a  

Consiliului local, cu următorul  

PROIECT AL  ORDINII DE ZI: 

 

   1.    Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare a Consiliului local 

al comunei Frătăuții Noi din data de 30.01.2020; Iniţiator- Secretarul general al  comunei 

– Moisuc Oltea-Rodica; 

   2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care 

solicită cheltuieli de deplasare pentru luna Ianuarie 2020; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă;  Comisia care va aviza proiectul este Comisia  Buget-finanțe. 

   3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat  între 

Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Suceava și  comuna Frătăuții Noi prin Consiliul local al comunei Frătăuții Noi județul 

Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;  Comisia care va aviza proiectul este: Comisia  

Administrație publică. 

   4.  Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; Comisia care va aviza proiectul este Comisia  Administrație publică. 

  5.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii  nr. 40 din 12.08.2019 privind 

modificarea indicatorilor tehnico-economici ai  investiției ” Creșterea producției de 

energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate ( biomasă, biogaz, geotermal ) în 

comuna Frătăuții Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalație electrică pe biomasă 

de 95 kW în comuna Frătăuții Noi, instalație de încalzire centrală cu pompă de caldură 

geotermală pentru Sediu Primărie, comuna Frătăuții Noi și instalație de incălzire cu 

pompă de caldură geotermală pentru Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu, comuna 

Fratautii Noi, judetul Suceava”, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției 

susnumite precum și a cofinanțării investiției susmenționate precum și privind revocarea 

Hotărârii nr. 65 din 04.12.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat al  

investiției ” Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate 

( biomasă, biogaz, geotermal ) în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava prin construirea 

a: Instalație electrică pe biomasă de 95 kW în comuna Frătăuții Noi, instalație de 

încalzire centrală cu pompă de caldură geotermală pentru Sediu Primărie, comuna 

Frătăuții Noi și instalație de incălzire cu pompă de caldură geotermală pentru Școala 

Gimnazială Iraclie Porumbescu, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava”, a principalilor 



                                                                      
 

indicatori tehnico-economici ai investiției susnumite precum și a cofinanțării investiției 

susmenționate ; Comisia care va aviza proiectul este Comisia Administrație publică. 

  6.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii  nr. 41 din 12.08.2019 privind 

trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al comunei Frătăuții Noi, 

Județul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; Comisia care va aviza proiectul este 

Comisia  Administrație publică. 

  7.  Proiect de hotărâre privind întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării 

unor parcele de teren aflate in proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul 

Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; Comisia care va aviza proiectul este Comisia  

Buget-finanțe. 

  8.  Proiect de hotărâre privind demararea procedurii  înscrierii în cartea funciară și 

întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren aflate in 

proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă; Comisia care va aviza proiectul este Comisia  Buget-finanțe. 

  9.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local pe anul 2020; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; Comisia care va aviza proiectul este Comisia  Buget-finanțe. 

 

   10.   Probleme curente . 

 

 Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali și pot fi 

studiate la secretarul general al comunei Frătăuții Noi în format letric. 

Vă adresăm invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri 

susmenționate. 

În cazul în care sunteți în imposibilitate de a asigura prezenta la ședință, vă rugăm să ne 

informați în timp util. 

 

PRIMAR, 

 

ȘTREANGĂ Gheorghe 

 

 

                                                                        

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 

                                                                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                               Oltea-Rodica MOISUC 

 


