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Hotirflrea nr.57 I 2016
privind aprobarea amplasdrii pe domeniul public al comunei a
relelei de apd care va alimenta Comuna Popricani din sursa Timiqegti

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 24 noiembrie 2016.

Av6nd in vedere:
Adresa Consiliului Judelean Iaqi - Arhitect qef nr.28523111031U12.11.2016 prin care comunic6 intenfia
implementlrii Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apd gi apd uzatd, dinjudelul Iaqi in
perioada 2014-2020 - Contract 3 - Extinderea sistemului de api gi canalizare in judelul Iaqi *axal IaqiPopricani;
- Proiectul de hotdrAre nr.943313.77.2076 privind amplasarea pe domeniulpublic al comunei Lelcani, judeful
Iaqi, a relelei de apd care va alimenta Comuna Popricani din sursa Timiqeqti, intocmita de catre initiatorul
proiectului, primarul comunei - jurist Turcu Stelian;
- Raportul de specialitate nr.943312016, intocmit de catre compartimentul urbanism din cadrul primariei, in temeiul

-

art. 44 din Legea nr. 2151 2007 a administratiei publice locale, republicata;
prevederile Legii nr. 521 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
examinand prevederile legale specifice in materie, respectiv: art. 44, alin. 1 clin Legea nr. 2j3l 2006 privind
finantele publice locale; att. 36, alin. (4), lit. d gi alin.(6) din Legea nr. 2l5l 2001 republicata privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.2l3l 1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia;
In temeiul art.45 alin.l si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicat6, cu

-

modifi cdrile gi completdrile ulterioare

norAnAgro:
Art.l

Se aprob[ amplasarea pe domeniul public al comunei Lelcani.

jude[ul laqi, a refelei de apl care

va alimenta Comuna Popricani din sursa Timiqegti, in cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a

intiastructurii de apd qi apd uzat[ din jude]ul laqi in perioada 2014-2020 Contract 3 Extinderea sistemului
de apd gi canalizare in judeful Iaqi -axal Iaqi-Popricani, pe traseul solicitat, conform anexei care face parte
integrantd din prezenta hotdr6re.
Art.2 Compartimentul pentru administrarea patrimoniului, structura de urbanism si compartimentul
financiar contabil din cadrul Primariei Letcani vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.
Art.3 Secretarul comunei va inainta cate un exemplar il prezentei hotarari primarului,
administratorului public, compartimentelor si celorlalte persoane vizate qi Instituliei prefectului Judetului
lagi.

C)

copie a prezentei hotdrdri va fr afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinld publicd.

Contra${hneaz6,
Secrelar.
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