ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 43/06.05.2016
privind modificarea listei de investitii pe anul 2016
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară,
legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate a Consiliului local Frecăţei;
Ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata
ulterior;
- Legii nr. 339/2015 , privind bugetul de stat pe anul 2016;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 04/28.01.2016, privind aprobarea bugetului propriu
de venituri si cheltuieli al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea pe anul 2016; HCL nr.
15/29.02.2016 si HCL nr. 26/30.03.2016 privind rectificarea bugetului local si a listei de
investitii pe anul 2016;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, art. 45 alin. 2 şi art. 115, alin. 1,
lit. b din Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aproba modificarea listei de investitii pe anul 2016, cu finantare din bugetul local,
astfel:
a) In cadrul capitolului bugetar 65.02 INVATAMANT, denumirea investitiei
„Reabilitare Gradinita Posta” se va modifica in noua denumire a investitiei de
„Reabilitare Scoala primara Posta, com. Frecatei, jud. Tulcea”;
b) In cadrul capitolului bugetar 74.02 PROTECTIA MEDIULUI, denumirea
investitiei „Extindere retea de canalizare ape uzate comuna Frecatei” se va modifica in
noua denumire a investitiei de „Prima Infiintare retea de canalizare de canalizare
menajera si statie de epurare in sat Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea”.
Art. 2. Lista de investitii, reprezentand anexa III, modificata conform art. 1 din prezenta
hotarare este atasata ca si anexa la prezenta hotarare.
Art. 3. Se imputerniceste primarul comunei Frecatei, judetul Tulcea si compartimentul
buget-contabilitate, pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, primarului comunei Frecăţei, comp. buget-contabilitate, Prefectului Judeţului
Tulcea şi va fi adusă la cunoştintă publică în condiţiile legii.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
12 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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