ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 46/14.02.2017
privind participarea Comunei Frecatei la Programul „Investitii la nivelul Comunitatilor
locale pentru reducerea poluarii cu nutrienti”
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară,
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:
- In temeiul art.36 (alin.2) lit.b a art.45 (alin.1) din Legea nr.215/2001 Legea
administratiei publice locale modificata si republicara;
În temeiul art. 45, alin. 2, şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Se aproba participarea la Programul competitive de finantare : "INVESTITII LA
NIVELUL COMUNITATILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA POLUARII CU
NUTRIENTI “ prin construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a
gunoiului de grajd , comuna frecatei, judetul tulcea .
Art. 2. - Se aproba disponibilitatea si capacitatea de a suporta cheltuielile aferente in
conformitate cu ghidul de finantare .
Art. 3. - Se aproba disponibilitatea si capacitatea de a suporta costurile operationale si de
mentenanta in timpul si minimum 10 ani dupa perioada de implementare a proiectului.
Art. 4. - Se imputerniceste domnul Marian NAIMAN, primarul comunei Frecatei si biroul
buget-contabilitate cu ducerea la indeplinire.
Art. 5. - Domnul Marian NAIMAN, primarul comunei Frecatei, este mandatat să semneze
orice document necesar participarii Comunei Frecatei la Programul competitive de finantare :
"INVESTITII LA NIVELUL COMUNITATILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA
POLUARII CU NUTRIENTI “
Art. 6. - Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului comunei
Frecăţei şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei comunei
Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 12 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
12 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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