ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 89
Privind inaintarea situatiilor cheltuielilor pe obiectiv aferente obiectivului de investitii:
“EXTINDERE RETEA CANALIZARE COMUNA FRCATEI, JUDETUL TULCEA” catre
dna. Tita Mariea, inspector superior in cadrul compartimentului Buget-contabilitate
Tinand cont de prevederile:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Contractul de lucrari nr. 50/08.04.2019 incheiat intre UAT Comuna Frecatei si SC
ECOAGROVITA SRL- lider de asociere
In temeiul prevederilor art. 63, alin. 1, art. 68 alin. (1) şi art. 115, lit. „a" din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare:

DISPUN:
Art. 1 – Se inaninteaza dnei. Tita Mariea, inspector superior in cadrul compartimentului Bugetcontabilitate documentatia in original inregistrata sub numarul 2901 din data de 10.04.2019,
aferenta obiectivului de investitii: “EXTINDERE RETEA CANALIZARE COMUNA FRCATEI,
JUDETUL TULCEA”, evidentiata ca anexa la prezenta dispozitie.
Art. 2 - (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data
comunicării, la organul emitent.
(2) Împotriva masurilor dispuse, persoana nemultumita se poate adresa instantei de
contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, în
termen de 6 luni de la comunicarea soluţiei contestaţiei.
(3) Contestatia nu suspenda obligatia executarii masurilor dipuse prin prezenta dispozitie.
Art. 3 - Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanei nominalizate precum si Institutiei
Prefectului judetului Tulcea.

Emisă astăzi 11.04.2019
PRIMAR,
ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
CERGAU George-Cosmin

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI FRECATEI
SECRETAR
Nr . 1145/12.02.2018
REFERAT
Subsemnatul Cergau George Cosmin, secretar al comunei Frecatei va aduc la
cunostinta urmatoarele:
- obiectul de investitii: “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN
COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA”, finantat in baza contractului de
finantare nr. 329/29.07.2016 incheiat cu Ministerul Dezvolatarii Regionale si
Administratiei Publice pentru Programul national de dezvoltare locala, subprogramul
Modernizarea satului romanesc, Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a
sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate,
Propun numirea comisiei de implementare a obiectivului de investitii in
urmatoarea componenta:
- dl. Hancerencu-Petre Sorin –
executari silite;

consilier juridic din cadrul compartimentului

- dna. Stoian Paula- referent din cadrul compartimentului urbanism si amenajarea
teritoriului;
- dna. Chiriac Mariana- inspector debutant din cadrul compartimentului fonduri
europene, achizitii publice.
Tinand cont de prevederile:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Constractul de lucrari nr. 1/12.01.2018 incheiat intre UAT Comuna Frecatei si
societatea SC LEMACONS SRL, obiectul contractului fiind „Extindere Retea de
Canalizare in Comuna Frecatei, judetul Tulcea”

Avand in vedere cele de mai sus va rog sa aveti in vedere aprobarea componentei
echipei de implementare a proiectului: “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN
COMUNA FRECATEI, JUDETUL TULCEA”.
Secretar
CERGAU George Cosmin`

