ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
Nr. 84/20.03.2017
privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitii „Amenajare trotuare si
amenajare a accesului la Scoala Gimnaziala Cataloi, comuna Frecatei, Judetul
Tulcea”
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara,
legal constituita;
Având în vedere proiectul de hotarare si avizul comisiei de specialitate;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- HCL nr. 7/30.01.2017 privind aprobarea repararii aleilor trotuarelor si accesul la
Scoala Gimnaziala Cataloi;
- art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată şi modificată.
- Legea 227/2015 Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2), litera ,,b,, şi alin. (4) litera ,,d”, art. 45 şi ale
art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aproba devizul general, actualizat, al proiectului de investitii „Amenajare
trotuare si amenajare a accesului la Scoala Gimnaziala Cataloi, comuna Frecatei,
Judetul Tulcea” intocmit de catre SC ALL PLAN PROJECT SRL si evidentiat ca anexa
la prezenta hotarare;
Art. 2 Primarul comunei Frecatei v-a duce la indeplinire prezenta hotarare prin aparatul
de specialitate.
Art. 3 Incepad cu data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza activitatea hotararile
contrare;
Art. 4 Prezenta hotărâre 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 11 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
11 consilieri locali din cei 12 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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