ROMANIA
JUDETUL IA$I
COMANA LETCANI
CONSILruL LOCAL

HotIr0rea nr.7l I 2017

privind aprobarea accesulpi pe domeniul public al comunei cu lucr5rile necesare pentru extinderea retelei de gaze naturale

.

a comunei Letcani, judeJul Iaqi, pe traseul:

Hobinc[ Augustina - 60 m

-

drum s{tesc

1L 15

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucidrile gedinlei ordinare
din data de 19 septembie 2017
AvAnd in vedere:
- cererea nr.7312 I t8.09.2017 a domnului Ciudin Lucian, pentru realizarea lucierii Extindere conductd de
distribulie gaze naturale pentru UAT I-elcani - pentru Hobincd Augustina - 60m - drum sitesc I115, cf plangei anexate,
pe domeniul public al comunei;
- proiectul de hotdrire initiat de domnul viceprimar TIri!6 Marcel, privind accesul.pe domeniul public al
comunei cu lucr[rile necesare extinderii relelei de gazenaturale;
- referatul ctt nr.1372119.09.2017 intocmit de compartimentul urbanism din cadrul primfuiei comunei Lefcani;
AvAnd in vedere prevederile art.62l din Irgea nt.28712009 privind Codul Civil,republicata;
AvAnd in vedere prevederile art.138 alin.2 lit.d din Legea nt.12312012 a energiei electrice qi a gazelor naturale;
Avdnd in vedere prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionall in administralia publicd;
Av6nd in vedere prevederile HCL nr. 2712017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, cu modific[rile qi
completiri le ulterioare:
Avdnd in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Letcani;
- art.44 alin.(l) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale; an.36 alin.(4) lit."d' din Legea nr.
21512001 republicat[ privind administratia public[ local6, cu modificErile gi completlrile ulterioare; Legea nr.
213 I 1998 privind proprietatea publicl gi regimul juridic al acesteia;

in temeiul art.45 alin.(l) qi art.l15 alin.l lit."b" din Legea nr. 21512001privind administralia public[ local4
republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art.l. Se aprobd accesul pe dorneniul public al comunei cu lucrdrile necesare pentru lucrarea
Extindere conducte de distribu{ie gaze naturale pentru UAT Letcani pentru Hobinc[ Augustina 60
m - drum sdtesc 1 1 15, in vederea racorddrii la refeaua de gaze naturale a proprietarilor din zond.
Art.z Se aprobd documentatia tehnico-economicd realizard de SC Etnis SRL privind
obiectivul de investi{ii Extindere conductd de distribufie gaze naturale pentru UAT Lefcani pentru
Hobincd Augustina - 60 m - drum sdtesc 1115, sat Lelcani, comuna Lefcani, judelul Iaqi, avdnd o
valoare totald de 10.238,38.lei.

Art.3. Primarul

comunei, viceprimarul comunei, compartimentul

de urbanism $i

compartimentul financiar contabil din cadrul Primdriei comunei Lelcani, vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotdr6ri.
Art.4 Secretarul comunei va comunica o copie aprezenteihotdrdri primarului, viceprimarului,
solicitantului, structurii de urbanism din cadrul primdriei qi Institu{iei Prefectului Jude}ului Iagi.
O copie a prezentei hot?irAri va

Datd, astdzi:

1

fi afiqatd la sediul consiliului local pentru

a

fi adusd la cunoqtinti public[.

9 septembrie 20L7
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