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privind aproo-area u"o.aa.ii dreptului de uz qi '#ll?Jkt:3r].:;fLl,3.'#pe domeniul publical comunei a obiectivului de
investilii ,,Reabilitare relea qi modemizare branqamente aferentd relea JT PTI Lelcani, jud. Iagi"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCAIIL legal constituit, intrunit la lucr[rile
qedinlei ordinare din data de 31 august2}LT

Av6nd in vedere:
Adresa nr.2263123.08.2017, transmisa de catre SC ALLSYS ENERGY SA bucureqti, prin care se

solicita acordare drept de uz qi servitute pentru execu{ia lucr6rii ,,Reabilitare re{ea qi modernizare
branqamente aferent[ refea JT PTl Lefcani, jud. Iasi", amplasati pe domeniul public al comunei;
- Referatul nr. 6660 I 24.08.2017 ?ntocmit de compartimentul de urbanism din cadrul primlriei, in

temeiul art. 44 din Legea m.2l5l 2001 a administratiei publice locale, republicata;
- Documentafia depus[ qi proiectul de hotdrdre ini{iat de viceprimarul comunei, domnul Teritd Marcel;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate cu activitate de urbanism din cadrul Consiliului Local,

emis in temeiul prevederilor art.43 si art. 54, alin.4 din Legea m.21.512001, a administratiei publice
locale, republicata

- att.119 , art. L20 qi art.l24 din kgea m.2L512001 privind administratia publica locala;
- att.3 din legea m.2I3l 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- art.14 din Legea w1232012 a energiei gi HG m.31312015 - modificare la Legea nr.51);
- prevederile Irgii m. 521 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala, republicatd, cu
modificirile qi completirile ulterioare

HOTARA$rE:

Art.l Se aproba acordarea dreptului de uz qi servitute pentru amplasarea pe domeniul public al
comunei a obiectivului de investifii ,,Reabilitare refea si modernizare bransamente aferenti refea JT
PTl Lefcani, jud. Iaqi" de c[tre SC ALISYS ENERGY SRL in beneficiul SC DELGAZ GRID S.A.

Art.z Primarul comunei, compartimentul pentru administrarea domeniului pubtic si privat al
comunei si compartimentul de urbanism din cadrul primariei vor aduce la indeplinire pievederile prezentei
hotarari.

Art.3 Secretarul comunei va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului,
compartimentelor si celorlalte persoane vizate gi Instituliei Prefectului Judetului laqi.

O copie a prezentei hotiirdri va fi afiqat5 la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinl6 publicd.

D atd, astdzi: 37.08.2017
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