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JUDETUL IA$I

COMaI,{A LETCANI
CONSILil]L LOCAL

Hotirirea nr,44 I 2016
privind aprobarea amplasarii unei refele electrice pe domeniul public al coniunei pentru

"Alimentare cu energie electricd locuinla B6lteanu Doru"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucr[rile
qedin{ei ordinare din dara de 26 septembrie 2016

Avflnd in vedere:
- Adresa m.78841 19.09.20t6, transmisa de catre SC Maestro Electric SRL, prin care

pentru execufia lucrdrii "Alimentare cu energie electrici locuinfa Bdlteanu Doru"
se solicita acord
comuna Lelcani,

judelul Iaqi, pe domeniul public;
- Referatul nr. 7884 121.09.2016 intocmit de compartimentul de urbanism din cadrul

art. 44 din Legea m. 21.51 2001 a administratiei publice locale, republicata;
primdriei, in temeiul

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate cu activitate de urbanism din cadrul Consiliului I-ocal,
emis in temeiul prevederilor afi.43 si art. 54, alin.4 din Legea m.2t5lZOOL aadministratiei publice
locale, republicata

- afi.119 si art.120 din Legea m.21,512001 privind administratia publica locala;
- art.3 din Irgea m.2131 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- prevederile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicati, cu
modifi cirile qi completSrile ulterioare

norAnAgrn:

Art.l Se aproba amplasarea unei retele electrice, pe domeniul public al comunei Letcani, in vederea
realiz5rii lucrdrii "Alimentare cu energie electricd locuinfa Bllteanu Do.u, comuna Lefcani, judelul Iaqi, de
cdtre SC Maestro Electric sRL pentru SC E.on Distribu{ie Rom6nia s.A.

Art.2 Primarul comunei, compartimentul pentru administrarea domeniului public si privat al
comunei si compartimentul de urbanism din cadrul primariei vor aduce la indeplinire pievederile irezentei
hotarari.

Art.3 Secretarul comunei va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului,
'cmpartimentelor si celorlalte persoane vizate gi Institu{iei Prefectului Judetului Iaqi.

O copie a prezentei hotlrAri va fi afiqati la sediul consiliului Iocal pentru a fi adusl la cunogtinti publicd.

Conr^M:,
Irimita Vffii Claudia

D atd, astdzi: 26.09 .2016

Vizat CFP,
D6In ena
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