ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 24/30.01.2017
privind demararea procedurilor de achizitie, proiectare si executie a obiectivului de investitii
„Repararea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă pe Strada Oțelarilor și Strada
Nalbelor din localitatea Cataloi” in temeiul art. 7 din Legea 98/2016
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:
- Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicata;
- art. 36, alin. 2, lit. „d” si alin. 6, lit. „a”, pct. 14 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 demararea procedurilor de achizitie, proiectare si executie a obiectivului de investitii
„Repararea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă pe Strada Oțelarilor și Strada
Nalbelor din localitatea Cataloi” in vederea intretinerii si mentinerii acestora în stare permanentă
de funcţionare.
Art. 2 Reparatiile vor fi efectuate in baza unor constatari realizate de viceprimarul comunei sau
o alta persoana desemnata din cadrul primariei si vor fi aprobate de primarul comunei Frecatei,
la bunuri apartinand sistemului de distributie si alimentare cu apa potabila al Comunei Frecatei,
cum ar fi: rețele de transport și distribuție, cămine si vane, reductoare de presiune, rezervoare,
branșamente, cămine de apometre, hidranți subterani și supraterani, etc.
Art. 3 Sumele necesare efectuarii de reparatiilor retelelor de distributie a apei potabile, precum si
a sistemului public de alimentare cu apa din localitatea Cataloi din prezenta hotarare vor fi
suportate din bugetul local sau prin intermediul I.T.I. Delta Dunarii, Gal Razem, A.F.I.R.,
C.N.I., M.D.R.A.P., precum si prin orice alt program nespecificat in prezenta hotarare;
Art. 4 Se împuterniceşte primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, impreuna cu viceprimarul
comunei si compartimentul financiar-contabil să urmărească ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Art. 5 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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