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Hotirflrea nr.56 12017
privind aprobarea accesulqi pe domeniul public al comunei cu lucririle necesare pentru extinderea relelei de gaze naturale

a comunei LeJcani, judelul Iagi, pe traseul: Benchea Mariana -7 5 m - drum sitesc 1287

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucririle qedin{ei ordinare
din data de29 iunie2017

Av6nd in vedere:
- cererea nr.4911 115.06.2017 a domnului Ciudin Lucian, pentru extinderea conductei de gaye naturale pe

domeniul public al comunei pAnI la limita proprieta,tii doamnei Benchea Mariana;
- proiectul de hotdrdre nr.5319l20l7 ini{iat de domnul primar Turcu Stelian, privind accesul pe domeniul public

al comunei cu lucrlrile necesare extinderii relelei de gazenaturalq,
, - referatul w nr. 4911126.06.2017 intocmit de compartimentul urbanism din cadrul primdriei comunei Letcani;

Av6nd in vedere c[ terenul pe care urrneazl" a se amplasa relelele de gaze se afl6 in domeniul public al comunei

Lelcani, conform poziliilor nr. 138 qi 143 din Lista cuprinz6nd inventarul bunurilor din domeniul public al comunei;
AvAnd in vedere prevederile arl.62l din Legea nr.28712009 privind Codul Civil,republicatd;
AvAnd in vedere prevederile art.l38 alin.2 lit.d din Legea nr.12312012 a energiei electrice qi a gazelor naturale;

Av6nd in vedere prevederile Legli 5212003 privind transparenla decizional6 in administralia public6;

Avflnd 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 republicatl privind administratia public[ local6, cu modificlrile qi completdrile ulterioare; Legea nr.

21311998 privind proprietatea publicd qi regimuljuridic al acesteia;

in temeiul art.45 alin.(l) 9i art"l15 alin.l lit."b" din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd local6,

republicatE, cu modific6rile qi completdrile ulterioare,

norAnA$rn:

Art.l. Se aprobd accesul pe domeniul public al comunei cu lucrdrile necesare pentru

extinderea relelei de distribufie gaze naturale a comunei Lefcani, judeful Iaqi, pe traseul: Benchea

Mariana _ 75 m- drum sdtesc l2ST,invederea racordArii la releaua de gaze naturale a proprietarilor
din zon6.

Art.2. Primarul comunei, viceprimarul comunei, compartimentul de urbanism $i

compartimentul financiar contabil din cadrul Primdriei comunei Lelcani, vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotdrAri.

Art.3.Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotdrAri primarului, viceprimarului,
solicitantului, structurii de urbanism din cadrulprimlriei qi Instituliei Prefectului Judefului Iaqi.

O copie a prezentei hotErdri va fi afigat[ la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtin[d publicd.

Datd, astdzi:29 funie 2017
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