ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 150/30.06.2017
privind detalierea unor pozitii globale din inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al
comunei Frecatei, Judetul Tulcea, insusit prin HCL nr. 135/21.06.2017

Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de:

- art. 119-120 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 3, alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru alicarea Legii
213/1998;
În temeiul prevederilor art. 36 , alin. (1), alin. (2), lit. (c), alin. (9), art. 45 alin.(3),
art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. Se detaliza pozitia globala nr. 74 din anexa nr. 1 la HCL nr. 135/21.06.2017
privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Frecatei, evidentiat
si detaliat in Anexa nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se detaliza pozitia globala nr. 232 din anexa nr. 1 la HCL nr. 135/21.06.2017
privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Frecatei, evidentiat
si detaliat in Anexa nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art. 3. Inventarul domeniului public al Comunei Frecatei se va modifica si completa in
mod corespunzator.
Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre va fi făcut public prin afişare la sediul instituţiei
publice conform reglementărilor legale.
Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 8
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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