ROMÂNIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATEI
HOTĂRÂRE
NR.10 din 30.01.2017

privind detalierea puncte le lucru ale societăţii comerciale GOSPODARIREA APELOR
SI SERVICIILOR FRECATEI S.R.L.
asociat unic Comuna Frecatei
Consiliul Local al comunei Frecatei, întrunit în şedinţa ordinara legal constituită;
Avand in vedere expunerea de motive a domnului Naiman Marian, primarul
comunei Frecatei si avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Frecatei;
Avand in vedere :
§ prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare;
§ prevederile art. 1 alin.(3), ale art. 3, art. 8 alin. (1) si alin. (3), art. 24, alin. (1) art.
30, alin. (4) şi ale art.31, din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, republicată;
§ art. 10 alin. 1, alin. 2, alin. 3, alin. 4, art. 12, din Ordonanţa Guvernului nr.
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările si completările
ulterioare;
§ Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;
§ Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.
§ Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, republicată;
§ prevederile art. 6, alin. (1), lit f. din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare al
localitatilor;
§ prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare,
cu modificările şi completările ulterioare;
§ prevederile art. 10, art. 17, art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicata.
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECATE adopta prezenta hotarare
Art. 1 (1) Se aprobă detalierea punctelor de lucru ale societăţii comerciale
GOSPODARIREA APELOR SI SERVICIILOR FRECATEI S.R.L. prin asociat unic
Comuna Frecatei după cum urmează:
a) In sat Cataloi, comuna Frecatei, str. Principala, nr. 29, cam. Nr. 3, judetul Tulcea.
b) In sat Frecatei, comuna Frecatei, str. Principala, nr. 63, in incinta Primariei
comunei Frecatei, in biroul casierie, unde va fi amplasat si seiful societatii cu
raspundere limitata.
c) In sat Posta, comuna Frecatei, str. Principala, nr. 83 in incinta Caminului Cultural
Posta;
d) In sat Telita, comuna Frecatei, str. Principala, nr. 24 in incinta Caminului Cultural
Telita.
(2) Programul pentru incasari va fi facut public prin afisaj la noile puncte de
lucru cat si la avizierul Primariei Comunei Frecatei.
Art. 2 Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii cu raspundere limitata
GOSPODARIREA APELOR SI SERVICIILOR FRECATEI conform anexei 1 la
prezenta hotarare.
Art. 3 Primarul comunei Frecatei, prin compartimentele de specialitate, duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului consiliului: primarului
comunei Frecatei, Institutiei prefectului Tulcea, altor institutii si autoritati interesate .
Hotararea a fost adoptata cu 11 voturi „pentru”, -- „impotriva”, -- „abtineri” , fiind
prezenti 11 consilieri locali din cei 13 in functie care alcatuiesc Consiliul Local Frecatei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Mitu Paul
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar ,
Cergau George Cosmin
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