ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 85/20.03.2017
privind completarea HCL nr. 12 din 30.06.2016 privind inventarierea in domeniul
public al comunei Frecatei , Judetul Tulcea, precum si detalierea unor drumuri din
extravilanul satelor Cataloi, Frecatei si Posta si a unor drumuri din extravilanul
comunei Frecatei
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă
ordinară, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
- art. 36, alin. (1), alin.(2), litera ,,b,, şi alin. (4) litera ,,d”, art. 126 din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificatăsi
completata ulterior;
În temeiul prevederilor, art. 45, alin.1 şi ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificata si
completata ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aproba completarea HCL nr. 12 din 30.06.2016 privind inventarierea in
domeniul public al comunei Frecatei , Judetul Tulcea, precum si detalierea unor
dru,uri din extravilanul satelor Cataloi, Frecatei si Posta si a unor drumuri din
extravilanul comunei Frecatei , cu art. (21) cu urmatorul continut:
- De 431/2- Drum expoatare in suprafata de 7.326 mp;
- De 431/1- Drum expoatare in suprafata de 6.229 mp;
- De 521- Drum expoatare in suprafata de 6.874 mp;
Art. 2 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 in functie care alcătuiesc Consiliul Local
Frecăţei.
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