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HotIrffrea nr. 80 l20tl5
privind stabilirea traseelor pentru obiectivul de investi{ii ,,Modemizare drumuri de exploatafie agricoli in comuna Lelcani,,in vederea intoc,ririi

documentatiei tehnico-economice pentru accesarea de fonduri prin Programul de Dezvoltare Rurala 2014 -ZO2O, Submasura 4.3 ,, Investitii
pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice "

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de27 auglst 2015

Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive nr.70571 27.08.2015, intocmita de catre initiatorul proiectului, viceprimarul comunei - ing.

Notingar Ion, in temeiul dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale,
republicatS;

- Adresa transmisa de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, inregistrata la Primarioi comunei Letcani
sub nr. 7 079127 .08.2015'

- Raportul de specialitate nr. 70751 27.08.2015, intocmit de catre compaftimentul pentru administrarea domeniului
public si privat al comunei Letcani;

- 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;

- bugetul local al comunei pe anul 2015, aprobat prin HCL nr. l5l 2015;
- prevederile Legii nr.52l 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
- prevederile Legii nr.186/ 2014 privind bugetul de stat pe anul 20 1 5;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;,
- prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionald in administralia publicl locald;

In temeiul aft.45 alin.l si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:
Art.1 Se aprobd stabilirea traseelor pentru realizarea obiectivului de investilii ,,Moderriizare drumuri de

exploata,tie agricolS in comuna Lelcanl" in vederea intocmirii documentatiei tehnico-econornice pentru accesarea de
fonduriprinProgramuldeDezvoltareRurala2014_2020,Submastra4.3,,Investitiipentru dezvoltarea,modernizarea
sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice", conform plangei anexd,care face parte din prezentahotdrflre.

Art.2 Primarul comunei, viceprimarul si biroul financiar contabil din cadrul primariei vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotarari primarului, viceprimarului, biroului
financiar - cont46il, tuturor persoanelor vizate gi Institujiei Prefectului Judetului Iaqi.' O copie a prezentei hotdrdri va fi afigatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtin!tr publici.


