ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 155/25.07.2017
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.
5377/19.07.2017 prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivitatii;
Ø
Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 5378/19.07.2017 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 dl, Naiman
Marian, 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 dl, Naiman Marian.
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 10 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
10 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............ / ....................
Caracteristicile tehnice ale Proiectului
„Modernizare infrastructura stradala, intravilane
comuna Frecatei, Judetul Tulcea”
Durata de realizare (luni): 36 luni.
Caracteristicile principale ale străzilor:
Lungime străzi: 6207,79 m
Suprafaţă carosabilă (inclusiv intersecții și platforme): 29341,48 mp
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 8 străzi totalizând 4070,072 m, după cum
urmează:
- str. Nemțească – 977,15 m
- str. Frasinului – 853,227 m
- str. Ghiocelului – 207,183 m
- str. Gherghinei – 515,731 m
- str. Sălciilor – 609,312 m
- str. Frunzelor – 244,079 m
- str. Școlii – 129,86 m
- str. Câmpului – 533,53 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 SASat Telita, str. Zambilelor, nr.24

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,

