ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 7/30.01.2017
proiect de hotarare privind aprobarea repararii aleilor, trotuarelor si accesului la Scoala
Gimnazială Cataloi
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;
Ţinând cont de prevederile:
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
art. 36, alin. 6, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, modificata si completata ulterior.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. (1) litera ”b” din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 Se aprobă aprobarea repararii aleilor, trotuarelor si accesului la Scoala Gimnazială
Cataloi.
Art. 2 Achizitionarea se va face cu respectarea prevederilor legale referitoare la faptul ca
autoritatea contractanta achizitioneaza direct „Autoritatea contractantă are dreptul de a
achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără
TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată
a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei”potrivit Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice;
Art. 3 Se împuterniceşte primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, impreuna cu
viceprimarul comunei si compartimentul financiar-contabil să urmărească ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 4 Prezentul proiect de hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, primarului comunei Frecatei, compartimentului financiar-contabil,
prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin
publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariafrecatei.ro.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
11 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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