
                                                                      
 

 

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 extraordinară de 

îndată  din data de 04.11.2021 

 

Primarul comunei Fratautii Noi, judetul Suceava, 

Având in vedere: 

- referatul primarului comunei nr.  8762/03.11.2021; 

- prevederile art. 133 alin.(2), art. 134 alin. (1), (2), (4) și alin.(5)  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 extraordinară 

de îndată din data de 04.11.2021, ora 12,00, 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, 

 

OLARI George 
 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 

                                                                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                 MOISUC Oltea-Rodica 

 

 

                                                                         

 

Frătăuţii Noi, 03.11.2021 

Nr. 172 
 

 



                                                                      
 

Anexa la Dispoziția nr. 172 din 03.11.2021 

 
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 JOI, 04.11.2021 , ora 

12,00  la sediul Primăriei Frătăuţii Noi, pentru a participa la ședința extraordinară de îndată  a  

Consiliului local, cu următorul  

PROIECT AL ORDINII DE ZI  

 

   1.    Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare de lucru a 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 21.10.2021; Iniţiator- Secretarul 

general al  comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

   2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Frătăuții Noi la Programul 

național de investiții ”Anghel Saligny”, finanțat din fonduri guvernamentale, prin 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației cu obiectivul de  investiție ” 

Modernizare drumuri in comuna Fratautii Noi, judetul Suceava” și privind aprobarea 

cererii de finanțare și  a devizului general estimativ al investiției susmenționate ; Iniţiator-

Primar- Olari George; Comisia care va aviza proiectul este Comisia  Buget-finanțe;   

   3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii înscrierii în cartea funciară a 

dreptului de proprietate privată al Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, asupra unor 

imobile-terenuri din lunca comunei;Iniţiator-Primar- Olari George; Comisia care va aviza 

proiectul este Comisia  Buget-finanțe; 
  4. Proiect de hotărâre privind participarea  Localitatii FRATAUTII NOI  la “Programul 

privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 

publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului “ Cresterea eficientei  

și gestionarea inteligentă a energiei în cladirile publice – Scoala Generala nr. 3 Fratautii 

Noi", Comuna Fratautii Noi, jud. Suceava”  ; Iniţiator-Primar- Olari George; Comisia care 

va aviza proiectul este Comisia  Buget-finanțe 
   5. Proiect de hotărâre privind participarea  Localitatii FRATAUTII NOI  la “Programul 

privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 

publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului “ Cresterea eficientei  

și gestionarea inteligentă a energiei în cladirile publice – Sediu Primarie Fratautii Noi", 

Comuna Fratautii Noi, jud. Suceava”   ; Iniţiator-Primar- Olari George; Comisia care va aviza 

proiectul este Comisia  Buget-finanțe ; 

 

    6.   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. 

 Materialele înscrise pe ordinea de zi, de dimensiuni mari, pot fi studiate în format 

electronic la adresa:  

http://www.primaria-fratautii-noi.ro/posts/proiecte-sedinte 



                                                                      
 

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, 

 

OLARI George 

 

 

                                                                        

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 

                                                                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                               MOISUC Oltea-Rodica 

 


