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Hotirirea nr.70 12017
privind aprobarea accesulgi pe domeniul public al comunei cu lucrlrile necesare pentru Extindere conducti de distribulie

gaze naturale pentru UAT Irlcani - DS 166

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrlrile qedin[ei ordinare
din data de L9 septembie 2017

AvAnd in vedere:
- cererea m.7371 I 18.09.2017 a domnului Ciudin Lucian, pentru realizarea lucr#ii Extindere conductd de

distribulie gaze natmale pentru UAT Irlcani - DS 166 cf plangei anexate, pe domeniul public al comunei;
- proiectul de hotdrdre iniliat de domnul viceprimar T6rild Marcel, privind accesul pe domeniul public al

comunei cu lucrlrile necesare extinderii relelei de gaze nattrale)
- referatul cu nr.737ll\9.09.2017 intocmit de compartimentul urbanism din cadrul prim5riei comunei Lelcani;
Avdnd in vedere prevederile art.621. din Irgea nr.28712009 privind Codul Civil,republicatii;
Avdnd in vedere prevederile art.138 alin.2 lit.d din Legea w.12312012 a energiei electrice gi a gazelor naturale:
Avdnd in vedere prevederile Lngii 5212003 privind transparenla decizionalI in administratia publici;
Avdnd in vedere prevederile HCL nr. 2712017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, cu modificirile qi

completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Letcani;

- art.44 alin.(l) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale; art.36 alin.(4) lit."d" din Legea nr.
21512001 republicatd privind administratia publicd locald, cu modificdrile qi completlrile ulterioare; Legea nr.
213/1998 privind proprietatea public[ 9i regimul juridic al acesteia;

in temeiul art.45 alin.(l) qi art.ll5 alin.l lit."b" din Legea nr.2l5l200l privind administralia publici local5,
republicat[, cu modific[rile gi completlrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd accesul pe domeniul public al comunei cu lucrlrile necesare pentru lucrarea
Extindere conduct6 de distributie gaze naturale pentru UAT Letcani - DS 1-66, in vederea racorderii la
reteaua de gaze naturale a proprietarilor din zon6.

Art.2 Se aprobd documentatia tehnico-economica realizatd, de SC Etnis SRL privind obiectivul
de investi{ii Extindere conductd de distribulie gaze naturale pentru UAT Lelcani - DS 166, sat
Irfcani, comuna I-efcani, judeful Iaqi, av6nd o valoare totald de22.472,10\ei.

Art.3. Primarul comunei, viceprimarul comunei, compartimentul de urbanism $i
compartimentul financiar contabil din cadrul Primdriei comunei Le{cani, vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotdrdri.

Art.4 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotdr6ri primarului, viceprimarului,
solicitantului, structurii de urbanism din cadrul primiriei gi Institu{iei Prefectului Jude[ului laqi.

O copie a prezentei hotdr6ri va fi afigattr la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinJd public[.
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