ROMANIA
JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 183/22.08.2017
privind întocmirea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii
“Reconstructie podet de pe langa SC Agrocom, in sat Posta , comuna Frecatei, judetul
Tulcea”
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinara, legal
constituită;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei si de avizul
comisiei de specialitate a consiliului local Frecatei;
Ţinând seama de:
- Procesul verbal privind constatarea si evaluarea pagubelor cauzate de precipitatiile
abundente manifestate in perioada 27.07.2017-29.07.2017 care au generat inundatii pe
raza comunei Frecatei inregistrat sub nr. 196/07.08.2017.
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
si completările ulterioare;
In temeiul art. 36, alin (2) lit. b), art. 45 alin.1 si art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea
215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările
ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru obiectivul de
investiţii “Reconstructie podet de pe langa SC Agrocom, in sat Posta , comuna Frecatei, judetul
Tulcea”.
Art. 2. Achizitionarea lucrarilor se va face cu respectarea prevederilor legale referitoare la faptul
ca autoritatea contractanta achizitioneaza direct „Autoritatea contractantă are dreptul de a
achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA,
este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei,
fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei” potrivit Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Art. 3. Se împuterniceşte primarul comunei Frecăţei împreună cu compartimentul financiar
contabilitate, compartimentul urbanism şi compartimentul de achiziţii pentru ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului - judeţul
Tulcea, primarului comunei Frecăţei, Compartimentul Financiar Contabilitate, Compartimentul
Urbanism.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 12
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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