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Hotirffrea nr.25 I 2017.
privind aprobarea accesului pe domeniul public al comunei cu lucrdrile necesare pentru extinderea re{elei de gaze naturale

a comunei Lelcani, judetul Iagi, pe traseul: Epure Mihai -120 m - drum s[tesc 4

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrlrile qedinlei ordinare
din data de 30 martie 2017

AvAnd in vedere:
- cererea nr.2121116.03.2017 a domnului Ciudin Lucian, pentru extinderea condirctei de gaye naturale pe

domeniul public al comunei pAnE la limita proprietdlii domnului Epure Mihai;
- proiectul de hotdr6re nr.212112017 iniliat de viceprimarul comunei, domnul Tefild Marcel, privind accesul pe

domeniul public al comunei cu lucrdrile necesare extinderii re$elei de gaze naturale;
. - referatul cu nr.2122120.03.2017 intocmit de compartimentul urbanism din cadrul primdriei comunei Letcani;
Avdnd in vedere ci terenul pe care urmeazd a se amplasa re{elele de gaze se afl6 in domeniul public al comunei

Le{cani, conform poziliilor nr. 138 qi 143 din Lista cuprinzind inventarul bunurilor din domeniul public at comunei;
AvAnd in vedere preved erlle art.62L din Irgea nr.287 12009 privind Codul Civil,republicat[;
Av6nd in vedere prevederile art.l38 alin.2 lit.d din Legea nr. 12312012 a energiei electrice gi a gazelor naturale;
Av6nd in vedere prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionali in administratia public6;
Av6nd in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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 republicati privind administralia publici local6, cu modificirile gi completarile ulterioare; Legea nr.
21311998 privind proprietatea publicd qi regimui juridic al acesteia:

in temeiul at.45 alin.(1) qi art.115 alin"l lit."b" din Legea nr" 21512001privind administralia public6 locald,
republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare"

norAnAgrr:

Art.l-. Se aprobi accesul pe domeniul public al comunei cu lucrdrile necesare pentru
extinderea re{elei de distribulie gaze naturale a comunei Lefcani, judelul Iaqi, pe traseul: Epure trrtitui-
720 m - drum sdtesc 4, in vederea racordirii la releaua de gaze naturale a proprietarilor din zon6.

Art-2- Primarul comunei, viceprimarul comunei, compartimentul de urbanism $i
compartimentul financiar contabil din cadrul Prim[riei comunei Le[cani, vor aduce la indepliniie
prevederile prezentei hotirdri.

Art.3.Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotdrAri primarului, viceprimarului,
solicitantului, structurii de urbanism din cadrul prim[riei qi Institufiei Prefectului Judeluluilaqi.

O copie a prezentei hotdrdri va fi afiqatd la sediul consiiiului local pentru a fi adus[ la cunoqtin]I publici.
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