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Hotirflrea r'r.62 12015
privind aprobarea eliberarii avizului de oportunitate pentru lucrarea

" INTOCMIRE PUZ PENTRU SUPRAFATA DE l2l28l\[P "

CONSILIULLOCAL AL COMUNEI LETCANI,legal constituit, intrunit la lucr[rile qedinfei

ordinare din data de 30 iunie 2015

Avflnd in vedere:
- cererea nr. 54631 30.09.2015, transmisa de catre SC FONDAL INTERNATIONAL SRL, prin care

solicita eliberarea avizului de oportunitate pentru lucrarea "INTOCMIRE PUZ PENTRU SUPRAFATA
DE 12128 MP ";

- Raportul de specialitate nr. 54631 I 30.09.2015, intocmit de catre Serviciul urbanism din cadrul primariei, in

temeiul art. 44 din Legea nr.2l5l 2001 a administratiei publice locale, republicata;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate cu activitate de urbanism din cadrul Consiliului Local, emis in temeiul

prevederilor art. 43 si art. 54, alin. 4 din Legea nr.2l5l 2001 a administratiei publice locale, republicata ;

- prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si

completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, reactualizata]'

- Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriulfi nr. 176N12000, de aprobarea a Ghidului
privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal;

- H.G. nr.5251 1996 privind Regulamentul General de Urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 36, alin. Alin. 5, lit. c din Legea w.2I5l 2001 a administratiei publice locale, republicata ;

- prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publicalocala;

In temeiul art.45 alin.l si art.l15 alin.l lit.b din Legeanr.2l5l2001 privind administratia publica locala, republicatd, cu

modificirile qi completdrile ulterioare

HorARAgrE:

Art.l. Se aprobd eliberarea avizului de oportunitate pentru lucrarea "INTOCMIRE P.UZ PENTRU

SUPRAFATA DE 12128 MP", prin care se propune trecerea in intravilan a terenului amplasat in sat

Letcani, com. Letcani, jud. Iasi, avand nr. cadastral 61568, in beneficiul SC FONDAL INTERNATIONAL
SRL.

Art.2 Compartimentul pentru administrarea patrimoniului, structura de urbanism si compartimentul

financiar contabil din cadrul Primariei Letcani vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul comunei va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului,

administratorului public, compartimentelor si celorlalte persoane vizate gi Institufiei Prefectului Judetului

Iaqi.- 
O copie a prezentei hotlrdri va fi afigattr la sediul consiliului local pentru a fi adus6 la cuno$tinll publicd.

Datd astdzi: 3 0. 06.20 I 5

Irimita Vali


