ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 99/23.10.2015
privind modificarea si completarea HCL nr. 20 si 21 din 09 februarie 2015
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul comisiei de
specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, actualizată.
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
modificată și completată ulterior.
- HCL nr. 51/29.05.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru concesionarea bunurilor ce
aparţin proprietăţii private a comunei Frecăței, judeţul Tulcea.
În baza art. 36 alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aproba modificarea si completarea hotararilor nr. 20 si 21 adoptate de catre Consiliul local al
comunei Frecatei in data de 09 februarie 2015, dupa cum urmeaza:
(1) Titulatura hotararilor nr. 20, 21/2015 se modifica in sensul ca, in loc de „in vederea construirii
unei case de locuit” se va completa cu „in vederea dezvoltarii unei ferme agricole”.
(2) Cuprinsul art. 1 din HCL nr. 20, 21/2015 se modifica obiectul concesiunii in sensul ca, in loc de
„in vederea construirii unei case de locuit” se va completa cu „in vederea dezvoltarii unei
ferme agricole”.
(3) Cuprinsul documentatiei de atribuire, precum si a caietului de sarcini aprobate conform art 3
din HCL nr. 20, 21/2015 se modifica obiectul concesiunii in sensul ca, in loc de „in vederea
construirii unei case de locuit” se va completa cu „in vederea dezvoltarii unei ferme agricole”.
Art. 2 Se modifica art. 4 din HCL nr. 20, 21/2015 in sensul ca, componenţa comisiei de evaluare a
ofertelor pentru organizarea licitației publice cu strigare de la nivelul comunei Frecăței, judeţul Tulcea
va fi:
Preşedinte - viceprimar, Mitu Paul
Membrii
- inspector, Cergau George Cosmin
- inspector, Lungu Ana
Secretar
- secretar comună, Chisliţchi Cătălin
Art. 3 Celelelte prevederi ale HCL nr. 20, 21/2015, raman neschimbate.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi făcută publică prin afișare la sediul instituției prin grija secretarului
comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 11 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 11
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Petre CALENIC

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Cătălin CHISLIŢCHI

