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Hotlrflrea nr.23 12015
Tl3/l gi inscrierea acestuia in domeniul public al comunei
in scopul deservirii parcului industrial Lefcani

privind aprobare infiinfare drum colector

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de26.03.2015

Avflnd in vedere:

privire la HCL pentru realizate drumuri

-

cererea

-

colectoare pe domeniul public al comunei in vederea avizdrii PUG Lefcani;
drum colector la parcul
Nota de fundamentare qi proiectul de hotdrdre nr.2l3ll2015 cu privire la infiinfare

-

m.

1336124.02.2015 a SC Clepsidra Proiect S.R.L. cu

dispoziliilor
industrial Lefcani, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul
art.45 alin.(6) din Legea nr.2l5l2O01 a administrafiei publice locale, republicatS;
primiriei, in temeiul prevederilor
Referatu I nr . 207 5123 .03 .2015 intocmit de structura urbanism din cadrul
art34 din Legea ttr.21512001 a administraliei publice locale, republicatd;
din cadrul
qi
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul amenajdrii teritoriului urbanism
in temeiul prevederilor
consiliului local Lelcani pentru proiectul de hotdrdre mai sus menlionat, aviz emis
locale, republicatd;
art.43 qi 54 alin.(4) din Legea rt.21512001 a administrafiei publice
secretarului comunei Lefcani, jr'
avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrAri al
cu art'll7
Irimila Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilot att.47 coroborat
lit."d' din Legea nr.2l5l20o1 a administraliei publice locale, republicatd;
publicd locald;
prevederile Legii szlzol3privind transparenla decizionald in administrafia
cu modificdrile 9i completdrile
Legea nr. 21512001 privind administrafia publicd locald, republicatd,
ulterioare

qi completdrile ulterioare
O.G. nr.43 din1gaugust 1997 privind regimul drumurilor cu modificdrile
Lista bunurilor din domeniul public qi privat al comunei;
publica
In temeiul art.45 alin.l si art.115 alin.l lit.b din Legea m.21512001 privind administratia
locala, republicatd, cu modificarile qi completarile ulterioare

-

norAnAgrn:

Se aprobd infiinlarea drumului colector in T13l1 destinat deservirii obiectivului economic Parc industrial Lelcani, conform anexei nr.1 care face parte integrantd din prezenta hotdrdre, cu condilia
oblinerii in prealabil a avizelor qi acordurilor prevdzute de lege,
Art.2 Se aprob6 inscrierea acestui drum in lista cuprirudnd inventarul bunurilor care aparlin
domeniului public al comunei Lefcani, judeful Iaqi, conform schilei anexd nr.l, care face parte integrantS din

Art.l

prezenta hotdr6re.

Art.3 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, administratorul public, compartimentul pentru
administrarea domeniului public gi privat din cadrul primdriei qi compartimentul de urbanism, vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
Art.4 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdrdre primarului, tuturor
persoanelor gi compartimentelor vizate, Consiliului Judelean Iagi qi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.
O copie a prezertteihot6r6ri va fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtin{d public6.
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