ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 63
privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Local Frecăţei,
în data de 27 mai 2014
Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere prevederile art. 39 alin. (1) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
În temeiul art. 68 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior:
DISPUN:
Art. 1 - Se convoacă Consiliul Local Frecăţei, în şedinţa ordinară, din data de 27 mai
2014.
Art. 2 - Şedinţa va avea loc la sediul Primăriei Comunei Frecăţei, la ora 14.00.
Art. 3 - Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 aprilie 2014;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice, pentru lunile martie si aprilie 2014;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire
Camin pentru pensionari D+P+1+M”, sat Posta, comuna Frecatei, judetul Tulcea –
beneficiar Muntean Maria si Muntean Mircea.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării art. 1 alin. (2) din HCL nr.

08/2013 pentru însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea

acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură

satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnataree;
6. Proiect de hotarare privind schimbarea locatiei spatiului cu destinatia de C.M.I.
DR. LEAHU TUDOR, ce face obiectul contractului de concesiune nr.
6007/28.12.2012.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii P.T. si D.T.A.C. pentru obiectivul
de investitie „Amenajare spatiu agrement si loc de joaca pentru copii, modernizare
gard ce imprejmuieste Caminul Cultural si Scoala din localitatea Telita”, respectiv
stabilirea amplasamentului investitiei.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind implementarea si
eliberarea formatului unic al modelului de card-legitimatie de parcare pentru
persoanele cu handicap.
9. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 26/17.04.2014 privind aprobarea
cofinantarii a proiectului de investitie “Modernizare 1,3 km (asfaltare şi trotuar)
străzi - drum acces cimitir, localitatea Cataloi, comuna Frecăţei, judeţul
Tulcea”.
10. Proiect de hotarare privind inventarierea in domeniul public al Comunei Frecăţei
a trotuarelor de pe strada Principala din localitatea Cataloi, comuna Frecatei, jud.
Tulcea.
11. Proiect de hotarare pentru actualizarea pozitiei 36 din Anexa nr. 1 la HCL nr.
89/15.11.2013 privind insusirea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc
domeniul privat al Comunei Frecatei, judetul Tulcea.
12. Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr. 18/07.02.2014 privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal – „Statie de transformare, drumuri de acces si racord
la SEN” - „Modernizare drumuri de exploatare si acces in statia de
transformare”, comuna Frecatei, judetul Tulcea – beneficiar S.C. ENERGY SKY S.R.L.
Art. 4 - Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea şi
va fi făcută publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Frecăţei, judeţul Tulcea.
Emisă astăzi 20.05.2014
PRIMAR,

Vizat pentru legalitate,

Ec. Marian NAIMAN

SECRETAR,
Cătălin CHISLIŢCHI

