ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 57/17.03.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului „Reabilitare punte
pietonala a podului situat pe DN 22A in localitatea Cataloi, comuna Frecatei, jud. Tulcea”
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă de indata, legal constituită;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei si avizul comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local;
Ţinând seama de:
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 – Legea privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art.7 alin.(1) din O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala, cu modificarile si completarile ulterioare
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală,republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36, alin (2) lit. b), art. 45 alin.1 si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001
privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare punte pietonala
a podului situat pe DN 22A in localitatea Cataloi, comuna Frecatei, jud. Tulcea”, conform anexa 1;
Art. 2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local cu suma de 36.000 lei TVA inclus, ce reprezinta
contributia proprie pentru investitia: „Reabilitare punte pietonala a podului situat pe DN 22A in
localitatea Cataloi, comuna Frecatei, jud. Tulcea”;
Art. 3. Se împuterniceşte primarul comunei Frecăţei împreună cu compartimentul financiar contabilitate,
compartimentul urbanism şi compartimentul de achiziţii pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului - judeţul Tulcea,
primarului comunei Frecăţei, Compartimentul Financiar Contabilitate, Compartimentul Urbanism.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 11 consilieri
locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Dumitrache Stela

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
George-Cosmin CERGAU

