ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 80
privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Frecăţei,
în data de 01 iulie 2014
Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere prevederile art. 39 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
În temeiul art. 68 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior:
DISPUN:
Art. 1 - Se convoacă Consiliul Local Frecăţei, în şedinţa ordinară, din data de 01 iulie 2014.
Art. 2 - Şedinţa va avea loc la sediul Primăriei Comunei Frecăţei, la ora 14.00.
Art. 3 - Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 03 iunie 2014;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei „Reabilitarea, modernizarea si dotarea
asezamantului cultural (Camin Cultural)”, localitatea Telita, comuna Frecatei, judetul Tulcea;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construire locuinta parter si
imprejmuire” sat Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea, beneficiar Grigoras Florentin;
4. Proiect de hotarare privind inscrierea unor bunuri in inventarul domeniului public al comunei
Frecatei, judetul Tulcea;
5. Proiect de hotarare pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav din comuna Frecatei, pentru semestrul I al anului 2014;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii actualizarilor documentatiilor tehnicoeconomice in fazele SF+PT+DE+CS a investitiei „Modernizare 1,3 km (asfaltare si trotuar) strazi drum acces cimitir Cataloi”, conform cerintelor PNDL;
7. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie ”Modernizare 0,7 km (asfaltare si trotuar) strazi - drum acces cimitir Frecatei”.
8. Proiect de hotarare privind necesitatea efectuarii reparatiilor la retelele de distributie a apei
potabile din localitatile Cataloi, Frecatei, Posta si Telita.
Art. 4 - Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea şi va fi făcută
publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Frecăţei, judeţul Tulcea.

Emisă astăzi 24.06.2014
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate,
SECRETAR,

Cătălin CHISLIŢCHI

