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Hotir6rea nr. 85 /201s
privind aprobare infiinfare drum colector T 23,T 24 sir 25 gi inscrierea acestuia in domeniul'public al comunei Lefcani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la tucr[rite
gedinlei ordinare din data de 30 septembrie i}tS,

Avind in vedere:
- cererea nt' 8102130'09.2015 a SC clepsidra Proiect s.R.L. cu privire la HCL pentru rerilizaredrumuri

colectoare pe domeniul public al comunei in vederea avizdriipUG Lefcani;- Nota de fundamentarc 9i proiectul de hotdrdre nr.704812015 cu privire la infiinlare drum colector in T
23, T 24 si T 25 Lelcani. proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul
dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraliei publice locale, republicatd;- Referatul nt'6339/2015 intocmit de structura urbanism din cadrul primiriei, in temeiul prevederilor
art.44 din Legea m.215/2001 a administrafiei publice locale, republicatd;

- avizrtl favorabil al comisiei pentru activitateain domeniul amenajdrii teritoriului gi urbanism din cadrul
consiliului local Lelcani pentru proiectul de hot5rare mai sus menlio nat, aviz emis in temeiul
prevederilot art.43 9i 54 alin.(4) din Legea nr.2l5/2001 a administraliei publice locale, republicatd;- avizul favorabil cu privire la legalitatea adopt[ri i prezentei hotdrari al secretarului comunei Le]cani, jr.
Irimi{a Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevede rilor art.47 coroborat cu art.7l7
lit."a" din Legea nr.2l5l2o01 a administraliei publice locale, republicatd;

- prevederile Legii 5212003 privind transparen{ a decizionald in administralia publica locala;- Legea nr' 21512001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu modific6rile pi complet[rile
ulterioare

- o'G' nr' 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor cu modificarile gi completdrile ulterioare- Lista bunurilor din domeniul public qi privat al comunei;
In temeiul art.45 alin.l si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.2l5l2o0l privind administratia publica

Iocala, republicatd, cu modificdrile gi completxrile ulterioare

HorARAgrE:

- .Art.l Se aprobdinfiin{area drumului colector inT 23,T 24 qiT 25 pedomeniul public al comunei
Le[cani, cu condifia oblinerii in prealabil a avizelor qi acordurilor prevdzute de lege.

Art'2 Se aprobd inscrierea acestui drum in lista cuprinzdnd inventarul bunurilor care apar{in
domeniului public al comunei Le[cani,judelul Iaqi, conform schilei anexd nr.1, care face parle integrantd
din prezenta hot5r6re.



Art'3 Primarul comunei, domnul- Turcu Stelian, administratorul public, compaftimentul pentru
administrarea domeniului public ai privat din cadrul primdriei qi compartimentul de urbanism, vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

Art'4 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdrare primarului, tuturor
persoanelor 9i compartimentelor vizate, Consiliului Jude[ean Iagi qi Instituliei prefectului Ju&etului Iagi.

O copie a prezentei hotlrdri va fi afigatd la sediul consiliului local pentru a fi adusf, la cunoqtinld publicd.
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