ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 141/21.06.2017
privind implementarea proiectului
„Modernizare infrastructura stradala, intravilane comuna Frecatei, judetul Tulcea
Consiliul local al comunei Frecatei, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara legal
constituita
Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
Ø
art.120 alin.(1) si art.121 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
Ø
art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Ø
art.20 si art.21 din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006;
Ø
art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Ø
art.36 alin.(2) lit.”b” si “d” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si celor ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Luand act de:
Ø
Referatul de aprobare al dlui. primar Naiman Marian, inregistrat sub nr. ______din
________________, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivitatii;
Ø
Raportul de specialitate inregistrat sub nr._____________ intocmit de
Compartimentul de resort, prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind
un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
Ø
Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Frecatei;
Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, pentru realizarea proiectului „
Modernizare infrastructura stradala, intravilane comuna Frecatei, Judetul Tulcea”.
Consiliul Local al comunei Frecatei, adopta prezenta hotarare:
Art.1. Se aproba implementarea proiectului „ Modernizare infrastructura stradala,
intravilane comuna Frecatei, Judetul Tulcea”, denumit in 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 și operatorii economici deserviți de Proiect, precum și
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa 1, 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 indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei
Frecatei.
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 nr. 1 la HCL Frecatei
Nr. 141/ 21.06.2017
Caracteristicile tehnice ale Proiectului
„Modernizare infrastructura stradala, intravilane
comuna Frecatei, Judetul Tulcea”
Durata de realizare (luni): 36 luni.
Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice fără TVA)
a) lungime străzi – 6145,84 m
b) parte carosabilă – 29330,47 mp – 4.047.46 mii lei
c) podeț – 1 buc – 9.520 mii lei
d) rigole carosabile – 34 m – 14.661 mii lei
În localitatea Frecăței lungimea străzilor care fac obiectul proiectului este de 891,973 m,
respectiv:

-

str. Plopului – 589,075 m

str. Albatros – 302,898 m
În localitatea Poșta, str. Lalelelor se va moderniza pe o lungime de 609,992 m.
În localitatea Telița, cele două străzi au o lungime de 635,754 m:
- str. Zambilelor – 367,861 m
- str. Trandafirului – 267,893 m
În localitatea Cataloi se vor moderniza 11 străzi totalizând 3563,163 m, după cum
urmează:
- str. Fagului – 442,376 m
- str. Frasinului – 853,227 m
- str. Ghiocelului – 207,183 m
- str. Gherghinelor – 294,011 m
- str. Sălciilor – 609,312 m
- str. Frunzelor – 244,079 m
- str. Garoafelor – 191,406 m
- str. Școlii – 529,488 m
- str. Italiană – 192,081 m
DC 55 se va moderniza pe lungimea de 444,96 m.
Numărul locuitorilor deserviți de Proiect – conform recensământului populaţiei şi locuinţelor
din anul 2011, Comuna Frecatei are 3426 de locuitori.
Operatorii economici deserviți de Proiect:
· DROPIA SERVICES SRL Sat Frecatei, str. Plopului, nr.26
· VERITAS SA Sat Telita, str. Zambilelor, nr.24

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI Frecatei,
NR. ………………..
Semnătura persoanei
Nr.
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să efectueze
crt.
ZZ/LL/AN
procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii
………..
1+4
2
Comunicarea către primarul comunei )
………………
3
Comunicarea către prefectul județului1+4)
………
4
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
………….
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)
……………
6
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului de
îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică,
iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)

art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …

a) primarului unității administrativ-teritoriale;
b) prefectului județului.”
5)
art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija secretarului
unității administrativ-teritoriale.”

Nr.
crt.
A
1.

2.

3.

Informații privind îndeplinirea obligațiilor publicării pe pagina de internet a
2
3
........................................... ) ................................................... )
Denumirea documentelor și a informațiilor ce
Data aprobării
Data publicării pe
fac obiectul publicării pe pagina de internet la
ultimelor
pagina de internet a
adresa
documente și
ultimelor documente
informații
și informații
www.………………….........……..ro
B
C
D
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate,
inclusiv anexele acestora;
situațiile financiare asupra execuției bugetare
trimestriale și anuale aferente bugetelor
prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile
restante;
bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale,
întocmit
potrivit
metodologiei aprobate prin ordin comun al
ministrului dezvoltării regionale și administrației
publice și al ministrului finanțelor publice

Data publicării pe pagina
de internet la adresa
http://uat.mdrap.ro/
a ultimelor documente și
informații
Numărul de înregistrare
generat automat

E

registrul datoriei publice locale, precum și
4. registrul garanțiilor locale, actualizate anual
programul
de
investiții
publice
al
5.
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale
Extras din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:
„Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:
a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile
lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;
b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;
c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;
d) situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile
restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcțiile generale ale finanțelor publice;
e) bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea
în consiliul local;
f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;
g) programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1)
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.
(3) Se consideră îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) numai după obținerea numărului de înregistrare generat automat de
programul informatic după încărcarea informațiilor.”

