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Hotirirea nr. 73 12017
privind aprobarea punerii la dispozilia viitorului concesionar a terenului necesirr realizdf,i obiectivului ,,Extindere conducti de

distributie gaze naturale in localitilile Cogeasca qi Cucuteni"'

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCAI\I, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedintei ordinare din data de 19 septembrie 2017

Avflnd in vedere:
- Cererea m.7368118.09.2017 a SC ETNIS SRL prin care solicitd aprobare privind punerea la dispozilia
viitorului concesionar a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribulie a

gazelor naturale, pe toat[ durata concesiunii, precum qi a terenurilor necesare organizdrii de qantier, pentru
durata realizdrii investifiei :-,,Extindere conductd de distributie gaze naturale in localitatd(ile Cogeasca ;i
Cucuteni", cf rdspunsului primit de la ANRE cu m.34573112.05.2017.
- Documentatia Studiu de fezabilitate elaboratd de SC ETNIS SRL Iapi privind obiectivul ,,Extindere
conducti de distribulie gaze naturale in localitdlile Cogeasca qi Cucuteni" in beneficiul Comunei Le{cani,
judeful Iaqi;
- Raportul de specialitate nr. 73681L9.09.2017; intocmit de catre compartimentul urbanism din cadrul

primariei, in temeiul art.44 din Irgea m.2L512001. a administratiei publice locale, republicata;
- Adresa nr.34573112.05.2017 a AutoritAfli Na{ionale de Reglementare in Domeniul Energiei;
- Legea energiei electrice qi a gazelor naturale w.12312012;
- Metodologia privind elaborarea studiilor de fezabilitate qi solicitarea avizului Autoritdfii Na{ionale de

Reglementare in domeniul Energiei in vederea inilierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului
public de distribu{ie a gazelor natural, aprobate prin Ordinul ANRE m.3712013;

- prevederile Legii m.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
examinand prevederile legale specifice in materie, respectiv; art. 44, alin. 1 din Irgea m. 27312006

privind finantele publice locale; art.36, alin. 4,lit. d din Irgea m. 2I5l 2001 republicata privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;l-ngeam.2131 1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia; art. 5, alin. 3 din H.G. nr. 281 2008 privind aprobarea confinutului-cadru al
documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii qi metodologiei de

elaborare a devizului general pentru obiective de investi{ii qi lucrdri de interventii;
In temeiul art.45 alin.1 si art.L15 alin.l lit.b din Legea m.21512001, privind administratia publica

locala, republicatE, cu modificirile qi completdrile ulterioare

HoTARA$TE: '' '

Art.1 Se aprobd punerea la dispo4ilia viitorului concesionar a terenurilor necesare pentru realizarea
obiectivelor aferente sistemului de distribulie a gazelor naturale, pe toatd durata concesiunii, precum qi a
terenurilor necesare oryanizdrii de qantier, pentru durata realizdrii investitiei :-,,Extindere conductd de
distribulie gaze naturale in localit[1ile Cogeasca qi Cucuteni", comuna Lefcani, judelul Iagi.



Art.2 Viceprimarul comunei, compartimentul pentru administrarea patrimoniului, compartimentul
pentru achizilii publice qi investifii, structura de urbanism si compartimentul financiar contabil din cadrul
Primariei Irtcani vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul comunei va inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului, viceprimarului,
compartimentelor si celorlalte persoane vizate qi Institu(iei Prefectului Judetului Iagi.

O copie a prezentei hottrrdri va fi afigat6 la sediul consiliului local pentru a fi adusl la cunoqtint[ public6.

Vizat CFP,
Dilm Ana
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