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Hotirirea nr.22 I 2017,
privind aprobarea accesulu,i pe domeniul public al comunei cu lucr[rile necesare pentru extinderea reJelei de gaze naturale

a comunei Le{cani, judetul Iaqi, pe doud trasee: Tanasd Nicoleta-100 m - drum sStesc 1287 qi

Ciorap Neculai-100 m -drum s6tesc 1368

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucririle gedintei ordinare
din data de 28 februarie 2017

Avind in vedere:
- cererea nt. 1265116.02.2017 a doamnei Tdnase Nicoleta qi cererea nr. 84112.02.2017 a domnului Parasca

Valentin, pentru extinderea conductei de gaye naturle pe domeniul public al comuneil pind Ia limita proprietalii;
- proiectul de hotirdre iniliat de viceprimarul comunei, domnul Tdri!6 Marcel, privind accosul pe domeniul public

al comunei cu lucririle necesare extinderii relelei de gaze naturale;
- referatul cu nr. 1265123.02.2077 intocmit de compartimentul urbanism din cadrul prim[riei comunei Le]cani;
Avdnd in vedere cd terenul pe care urmeazd a se amplasa retelele de gaze se afl6 in domeniul public al comunei

Letcani, conform poziliilor nr. 138 Ei 143 din Lista cuprinzdnd inventarul bunurilor din domeniul public al comunei;
Av6nd in vedere prevederile art.627 din Legea nr.28712009 privind Codul Civil,republicatd;
Avdnd in vedere prevederile art.l38 alin.2 lit.d din Legea nr.12312012 a energiei electrice gi a gazelor naturale;
Avind in vedere prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionalS in administralia publici;
AvAnd in vedere avizul favorabil al comisiilor de speoialitate din cadrul consiliului local Le{cani;

- art.44 alin.(l) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale; art.36 alin.(4) lit."d" din Legea nr.
21512001 republicat6 privind administraJia publicl local6, cu modificirile qi completarile ulterioare; Legea nr.
21311998 privind proprietatea publicd qi regimul juridic al acesteia;

in temeiul art.45 alin.(l) qi art.l15 alin.l lit."b" din Legea nr. 2l5l2}0l privind administralia publica locald,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HorARAgrr:

Art.l. Se aprobd accesul pe domeniul public al comunei cu lucrlrile necesare pentru
extinderea relelei de gaze naturale a comunei Lelcani, judetul Iaqi, pe doud trasee: Tanasa Niioleta-
100 m - drum s[tesc 1287 qi Ciorap Neculai-100 m -drum s[tesc 1368, in vederea racorddrii la
reteaua de gaze naturale a proprietarilor din zond.

Art.z. Primarul comunei, viceprimarul comunei, compartimentul de urbanism $i
compartimentul financiar contabil din cadrul Prim[riei comunei Le{cani, vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotdr6ri.

Art.3.Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotdrdri primarului, viceprimarului,
solicitantului, structurii de urbanism din cadrul prim[riei qi Institu{iei Prefectului Judeluluilagi.

O copie a prezentei hotlirdri va fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinli publicd.

D ati, astdzi: 28.02.20 17
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