ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 140/21.06.2017
privind implementarea proiectului
„ÎNFIINȚAREA REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA FRECĂȚEI,
JUDEȚUL TULCEA”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Frecăței, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr. _____/___.____ 20__ prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. _____/___.____ 20__, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Frecăței,
Consiliul Local al Comunei Frecăței adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „ÎNFIINȚAREA REȚELEI PUBLICE DE
APĂ UZATĂ ÎN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, precum și caracteristicile tehnice ale
Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Frecăței.
Art.7. Odata cu aprobarea prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea hatararile contrare.
Art.8 Prezenta hotarare se comunică, prin intermediul secretarului comunei Frecatei, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Frecatei si Instituţiei Prefectului judetului Tulcea şi
se aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul primariei, precum si prin publicarea pe site-ul
http://www.primariafrecatei.ro/.

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
12 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
DAMIAN Vasile

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
George-Cosmin CERGAU

ANEXA
Caracteristicile tehnice ale Proiectului
„ÎNFIINȚAREA REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL
TULCEA”

Beneficiarii investitiei in satul Frecatei sunt in nr. 285 iar in satul Posta sunt 188.

Durata de realizare (luni): 36 luni.
Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
retea canalizare curgere gravitationala – 4604 m
retea canalizare sub presiune – 3904 m
conducta de refulare a apei epurate – efluent in emisar parau Telita – 275 m –
subtraversari ale drumului judetean DJ 229A – 3 buc; 57 m
supratraversari ale paraului Telita – 3 buc; 30 m
imprejmuire statie de epurare – 104 m
imprejmuire statii de pompare intermediare – 4 buc; 48 m
branșamente de canalizare – 178 buc
lucrări in incinta statiei de epurare
racord alimentare cu apa potabila la statia de epurare – 657 m
racord electric (bransament) la statia de epurare – 669 m
racorduri electrice (bransamente) la statiile de pompare intermediare – 266 m –

