ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 62/15.06.2015
privind aprobarea reabilitarii casa pompelor put forat Frecatei si retea de aductiune apa
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei si avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frecatei;
Ţinând seama de prevederile:
- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată și completată
ulterior;
- HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 36 alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, modificată și completată ulterior;
In baza art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Se aproba reabilitarea casa pompelor put forat Frecatei si retea de aductiune apa .
Art. 2. – Achiziționarea acestei lucrari se va face cu respectarea prevederilor legale referitoare la
faptul că autoritatea contractantă achiziţionează direct, lucrari, în măsura în care valoarea achiziţiei
nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrare,
respectiv prin cerere de oferta, achizitioneaza lucrari, în măsura în care valoarea achiziţiei depăşeşte
echivalentul în lei a 100.000 euro exclusiv T.V.A. incadrandu-se pana la pragul maxim de
5.000.000 euro exclusiv TVA.
Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei si
responsabilul cu achizitiile publice din cadrul Primăriei comunei Frecatei, precum si alte persoane
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frecatei, dupa caz.
Art. 4. – Primarul comunei Frecatei prin aparatul de specialitate va intocmi toate documentatiile
necesare achizitionarii lucrarii prevazute la art. 1 din prezenta hotarare.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunica de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului - judeţul
Tulcea, primarului comunei Frecăţei, compartimentul financiar-contabil, si compartimentului
achizitii.
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