
ROMANIA
JUDETAL IA$I

COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

Tetefon(001)0232-296.770;Telefon/Fax:(004)0232-296.900;Codfiscal4540488;CodpoStal707280 Email:printarialetcani@yahoo.co.uk

HotIrf,rea nr.29 12016
privind aprobarea relocarii intersecliei dintre DJ 280C qi DN 28, existent la DN 28 km 56+083 paftea dreapta, la DN 28 km 55+900 partea

dreapta $i rezervarea unui teren degrevat de sarcini pentru noua interseclie de la DN km 55+900 partea dreapta care va fi reahzatdin solulie cu

sens giratoriu, cAt gi pentru asigurarea legdturii dintre aceasta gi drumul local existent

Avffnd in vedere:

Adresa m. CTE/1349919.02.2016 a Companiei Nalionale de Autostrdzi qi Drumuri Nalionale din

RomAnia S.A. Direclia Regionald Drumuri qi Poduri Iaqi-Consiliul Tehnico-Economic cu privire la

Amenajare interseclii giratorii: DN 28 km 55+900 paftea dreapta cu DJ 280C qi DN 28 km 60+472

partea stanga cu DJ 2488, in cadrul Planului Urbanistic General al comunei Lelcani;

Memoriul de specialitate - Documentalie aviz D.R.D.P. Iaqi pentru Plan Urbanistic General comuna

Lefcani, judetul Iasi - intocmit de proiectant'de specialitate S.C. CLEPSIDRA PROIECT S.R.L. Iagi;

Nota de fundamentare $i proiectul de hotdrAre cu privire la acordul primdriei Lelcani in vederea

realizdrii unui sens giratoriu in zona Parcului Agroindustrial "TransAgropolis", proiect iniliat de

primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispozi,tiilor art.45 alin.(6) din Legea m.21512001

a administraliei publice locale, republicatd;

Referatul nr. 2694129.03.2016 intocmit de insp. Onofrei Dumitru Ciprian din cadrul comparlimentului

urbanism din cadrul primdriei, in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administratiei

publice locale, republicatl ;

avizul favorabil al comisiei pentuu activitatea in domeniul amenajdrii teritoriului qi urbanism din cadrul

consiliului local Lelcani pentru proiectul de hotdrAre mai sus menfionat, aviz emis in temeiul

prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr.2l5l2OO1 a administraliei publice locale, republicata;

avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lefcani, jr.

Irimila Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in ter-neiul prevederrlor art.47 coroborat cu art.Il7
lit."a" din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicatf,;

Hotdrdrea Consiliului Judelean Iagi nr. 246 I 26.10.2009 prin care este aprobat Acordul de Parteneriat

intre Consiliul Judelean Iaqi, Consiliul Local al Comunei Lelcani, Directia pentru Agriculturd gi

Dezvoltare Rurald, Universitatea de $tiinle Agricole gi Medicini Veterinard

HotdrArea Consiliului Local Lelcani m.6312011 prin care Consiliul Local al Comunei Lelcani se obligd

sd pund la dispozilie terenul pe care se va face investilia, respectiv tarlaua T25, in suprafald de 25,40

ha. liber de sarcini;

prevederile Legri 5212003 privind transparen!a decizionalS in administralia publicd locald;

Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald, republicat5, cu modificdrile 'qi completdrile

ulterioare

O.G. nr. 43 din28 august 1997 privind regimul drumurilor cu modific[rile gi completdrile ulterioare

Lista bunurilor din domeniul public Ai privat al comunei;



- Ordinul nr.23312016 al viceprim/ministrului, ministrul dezvoltdrii regionale qi administraliei publice,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 35012001 privind amenajarea
teritoriului qi urbanismul qi de elaborare Si actualizare a documentaliilor de urbanism;

- Procesul verbal al qedinfei ordinare a Consiliului Local al Comunei Lelcani din data de 31 marti e 2016,
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea m.21512001 privind administratia publica

locala, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

uorAnAgrE:

Art.l Se aprodd relocarea intersecliei dintre DJ 280C gi DN 28, existent la DN 28 km 56+083
parteadreapta, la DN 28 km 55+900 parteadreapta qi rezervarea unui teren degrevat de sarcini pentru noua
interseclie de la DN 28 km 55+900 parteadreapta care va frreahzatd in.solulie cu sens giratoriu, c6t gi
pentru asigurarea legdturii dintre aceasta qi drumul local existent, precum qi asumarea tuturor resurselor ce
decurg din aceste schimb[ri.

Art.2 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, administratorul public, compadimentul pentru
administrarea domeniului public gi privat din cadrul primdriei qi compartimentul de urbanism, vor aduce la
indeplinire prevederile pr ezentei hot[rdri.

Art.3 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdr6re primarului, tuturor
persoanelor qi comparlimentelor vizate, Consiliului Judelean Iagi gi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.

O copie a prezentei hotdrAri va fi afigati la sediul consiliului local pentru a fi adusf, la cunogtintf, publicd.

Datd astdzi : 31.03.2016

Con
Sec

Irimita ali-Claudia

insp. DTap Ana

&L-,*-


