ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 74/23.08.2013
privind aprobarea executarii lucrarilor de reparatii la trotuarele degradate pe ampriza DN
22A, situate in intravilanul localitatii Cataloi
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituită;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 15, art. 19, alin. (2) din O.G nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
- art. 11, alin. 1, lit. h, pct. 2din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii;
Luand in considerare adresa SDN Tulcea nr. 2174 din 29 iunie 2013, inregistrata la
Primaria Comunei Frecatei sub nr. 4954 din 29 iunie 2013 si nota de constatare incheiata
intre reprezentantul SDN Tulcea si primarul comunei Frecatei, inregistrata sub nr. 5063 din
02 iulie 2013.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin 2, litera ”c”, art. 45, alin. 3 şi art. 115,
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aproba executarea lucrarilor de reparatii la trotuarele degradate pe ampriza DN
22A, situate in intravilanul localitatii Cataloi.
Art. 2 Sumele necesare lucrarilor specificate la art. 1 vor fi prevazute in bugetul local al
comunei Frecatei.
Art. 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
Frecatei.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, persoanelor responsabile prevazute la art. 3, compartimentului financiar-contabil,
Institutiei Prefectului - Tulcea şi se publică pe site-ul Primariei Frecatei.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier ,
Gheorghe MOROIANU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Cătălin CHISLIŢCHI

