ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
Nr. 199/20.10.2017
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitie „RETEA CANALIZARE IN SATUL TELITA, COMUNA
FRECATEI, JUDETUL TULCEA”
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinara,
legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si
avizul comisiei de specialitate precum si devizul genereal al investitiei.
Ţinând cont de prevederile:
- adresa cu nr. 89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltarii Regionale
Administratiei Publice si Fondurilor Europene;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată şi modificată.
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2), litera ,,b,, şi alin. (4) litera ,,d”, art. 45 şi ale
art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru realizarea obiectivul de investiţie
„RETEA CANALIZARE IN SATUL TELITA, COMUNA FRECATEI, JUDETUL
TULCEA”, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, Devizul general, reprezentând valoare
totală a investiției:
· valoare totală a investiției : 11.776.963,00 lei cu TVA, din care:
ü buget de stat: 11.269.933,00 lei cu TVA;
ü buget local: 507.030,00 lei cu TVA.
Art. 3 - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și cofinanțarea de la bugetul local în sumă
de 507.030,00 lei cu TVA, aferentă obiectivului de investiție “REŢEA CANALIZARE
ÎN SATUL TELIŢA, COMUNA FRECĂŢEI, JUDEȚUL TULCEA”;

Art. 4 Se asigura finantarea de la bugetul local pentru: cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea teritoriului, studiile de fezabilitate/ documentatiile de avizare a lucrarilor
de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnicesi/sau audit
energetic,
asistenta
tehnica,
consultanta,
texe
pentru
obtinerea
de
avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale,
cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuili
pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar, etc.
Art. 5 Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, prin serviciile de specialitate.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului
comunei Frecăţei şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei
comunei Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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