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Hot5r0rea nr. 59 12016
privind aprobarea amplasirii obiectivului < Deviere conducti de transport gaze natvrale 16" Mogoqeqti-Lelcani>>,

pe domeniul public al comunei

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile gedin{ei ordinare
din data de 24 noiembrie 2016,

Av6nd in vedere:
- adresa cu nr. 47395 I 14J,0.2016 inaintatS de S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A.Mediag;
- referatul cu nr. 9033/31 .10.201620t6 intocmit de structura urbanism din cadrul primlriei comunei Lelcani;
AvAnd in vedere c[ terenul pe care urmeazd a se amplasa relelele de gaze se afl6 in domeniul public al comunei

Lelcani, conform adresei nr.9033/3.11.2016 intocmit de serviciul pentru cadastru qi agriculturd din cadrul primdriei, din
care reiese cI Tarlaua T 25 cuprinde parcelele 774-780 iar parcela 710 face parte din tarlauaT 23',

Avdnd in vedere proiectul de hotirdre iniliat de primarul comunei Lelcani nr. 10008/2016;
Avdnd in vedere prevederile art.62L din Legea nr.28712009 privind Codul Civil, republicatS;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 21311998 privind proprietatea publicd 9i regimuljuridic al acesteia;
AvAnd in vedere prevederile HG nr.668120"06.2002
AvAnd in vedere prevederile art.100 pct.84 $i art.l25 din Legea m. 12312012 a energiei electrice qi a gazelor

natu rale,
AvAnd in vedere prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizional6 in administra{ia publicS;
AvAnd in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Lelcani;
in temeiul art.45 alin.(l) qi art.1l5 alin.1 lit."b" din Legea nr. 21512001privind administra{ia publici local6,

republicatd, cu modificlrile gi completdrile ulterioare,

HOrAnASrr:

Art.l. Se aprobd amplasarea obiectivului << Deviere conductl de transport gaze naturale 16"
Mogogeqti-Le{cani>>, pe domeniul public al comunei Lelcani, judelul Iaqi.

Art,Z. Primarul comunei, viceprimarul comunei qi structura de urbanism din cadrul Primlriei
comunei Lelcani, vor aduce la indeplinire prevederiie prezentei hotdrAri.

Art.3.Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotirAri primarului, viceprimarului,
solicitantului, structurii de urbanism din cadrul primdriei qi Instituliei Prefectului Judelului [agi.

O copie a prezentei hotdrdri va fi afiqatd la sediul consihului local pentru a fi adus[ 1a cunoqtinld public6.

D atd, astdzi: 24.1 1 .20 I 6

Cont neaza,
Secre
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