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' Hotirfirea nr.1 I 2017
privind amplasarea pe domeniul public al comunei Lefcani, judetul Iaqi a obiectivului de investilii " Extindere conducta

retea gaze naturale" pe distanta de 120 m in zona Oatu Cristian

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal ccinstituit, intrunit la lucririle
qedintei ordinare din data de 31 ianuarie2017

AvAnd in vedere:
- Solicitarea nr.33712017 a SC Etnis SRL Iasi privind accesul pe domeniul public al comunei in vederea
efectudrii lucrdrilor de extindere conducta gaze naturale pe distanta de l2A m, sdt Letcani, comuna Le[cani,
zona Oatu Cristian;
- Referatul de specialitate m.337118.01.2017, intocmit de catre compartimentul urbanism din cadrul

primariei, in temeiul art.44 din I*gea m.2l5l 2001a administratiei publice locale, republicata;
- Avizul comisie de specialitate cu activitate economicl din cadrul consiliului local;

examinand prevederile legale specifice in materie, respectiv: afi. 44, alin. 1 din Legea m. 27312006
privind finantele publice locale; art. 36, alin. 4, lit. d din l*,gea m. 21.51 2001 republicata privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;I*geam.2131 1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia; art. 5, alin. 3 din H.G. nr. 281 2008 privind aprobarea confinutului-cadru al
documenta{iei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii qi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrdri de intervenlii;

In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.l lit.b din Irgea m.21512001 privind administratia publica
locala, republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare

norAnagrn:

Art.1 Se aprobd amplasarea pe domeniul public al comunei Letcani, jude{ul Iagi a obiectivului de
investi(ii " Extindere conducta retea gaze naturale" pe distanta de 720 m in zona Oatu Cristian, in beneficiul
locuitorilor din zon6.

Art.2 Viceprimarul comunei, compartimentul pentru administrarea patrimoniului, administratorul
public, structura de urbanism si compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei Irtcani vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul comunei va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului, viceprimarului,
administratorului public, compartimentelor si celorlalte persoane vizate qi Institufiei Prefectului Judetului
Iaqi.

O copie a prezentei hotirdri va fi afigati la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinld pub1ic6.
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