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Hotir6rea nr.g

12017

privind amplasarea pe domeniul public al comunei Lefcani, judetul Iaqi a obiectivului de investilii "Amplasare

fibr[

opticd BA0457 Le{cani, iude}ul laqi"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCAIII,

legal cohstituit, intrunit la lucr[rile

qedintei ordinare din data de 31 ianuarie 2077

AvAnd in vedere:
- Solicitarea w.28712017 a SC ORANGE Romdnia SA privind accesul pe dorneniul public al comunei in
vederea efectulrii lucr[rilor pentru realizarea investi{iei "Amplasare fibrd opticd 8A0457 Le{cani, judelul
Iagi" pe distanta de 1952 m, sat Letcani, comuna Le{cani, proiectant SC RADCOM SRL, Bucuregti;
- Referatul de specialitate nr. 310112.01.2017, intocmit de catre compartimentul urbanism din cadrul
primariei, in temeiul art. 44 din Irgea m.21.51 2001 a administratiei publice locale, republicata;
- Avizul comisiei de specialitate cu activitate economic[ din cadrul consiliului local;
examinand prevederile legale specifice in materie, respectiv; afi. 44, alin. 1 din Irgea m. 27312006
privind finantele publice locale; art.36, alin. 4,lit. d din Irgea m.27512001 republicata privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; Irgea w.2131 1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia; art. 5, alin. 3 din H.G. nr. 281 2008 privind aprobarea conlinutului-cadru al
documentafiei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrdri de interven(ii;
In temeiul att.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea m.21512001privind administratia publica
locala, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

norAnAgrn:

Art.l

Se aprobd amplasarea pe domeniul public al comunei Le{cani, judeful Iaqi a obiectivului de
investitii "Amplasare fibrd opticd 840457 Letcani, jude{ul Iagi" pe distanta de 1952 m, Conform planului de
incadrare inzond, care face parte integrantd din prezentahotdrdre.
Att.z Viceprimarul comunei, compartimentul pentru administrarea patrimoniului, administratorul
public, structura de urbanism si comparti*ertul financiar contabil din cadrul Primariei Letcani 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 persoun" vizate qi Institu{iei Prefectului Judetului
Iaqi.
O copie a prezentei hot6r6ri va

fi afigat[

la sediul consiliului local pentru a

fi adusl

la cunoqtinj6 publictr
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