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COMUIVA LETCANI
COI,{SLIUL LOCAL

Telefon (004) 0232 - 296.770;TelefonlFax:(004) 0232 - 296.900; Codfiscal 1510488;Cod postal 707280 Email: primrtria.letcani@yctlno.ra

privind aprbbarea u.oraiit dreptului de uz qi '#ii:ffLL:;?iJ,'^:"Jpe domeniul public al comunei a obiectivului de
investilii ,,Alimentare cu energie electricd ansamblu locuinle P+2 (12 apartamente) situate in sat telcani, comuna Le{cani, judelul

Iaqi"

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucr[rile
qedinfei ordinare din data de 29 noiembrie 2017

Avflnd in vedere:
Adresa nr- 86412L11.2017, transmisa de catre SC General Tehnic SRL Idqi, prin care se solicita

acordare drept de uz qi servitute in vederea montirii unui cablu subteran qi a unei.firide pe domeniul public
al comunei pentru execu{ia lucrErii ,,Alimentare cu energie electrici ansdmblu locuinfe P+2 (12
apartamente) situate in sat Lefcani, comuna Lefcani, jude{ul Iaqi", amplasatd pe domeniul public al
comunei;
- Referatul m. 9465 I 22.LL.20L7 intocmit de compartimentul de urbanism din cadrul primdriei, in

temeiul art. 44 din Irgea m.2l5l 2001 a administratiei publice locale, republicata;
- Documenta{ia depusi qi proiectul de hotdrdre iniliat de viceprimarul comunei, domnul Tdri{d Marcel;
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate cu activitate de urbanism din cadrul Consiliului Local,

emis in temeiul prevederilor art. 43 si art. 54, alin. 4 din Legea m.2L51 2001 a administratiei publice
locale, republicata

- art. 119 , art. 120 qi art.124 din Irgea m. 21,51 2001 privind administratia publica locala;
- art.3 din lrgea m.21311998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- art.14 din Legeanr.l23l20l2 a energiei qi HG w.31312015 - modificare la Irgea nr.51;
- prevederile Legii m.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

In temeiul art.45 alin.l si art.1l5 alin.l lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicat6, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare

norAnAgrn:

Art.l Se aproba acordarea dreptului de uz gi servitute pentru amplasarea pe domeniul public al
comunei a obiectivului de investilii ,,Alimentare cu energie electricl ansambl, locuinle p+2 (12
apartamente) situate in sat Lnfcani, comuna Le{cani, jude}ul Iasi"de cdtre General Tehnic SRL Iagi in
beneficiul sc DELGAZ GRID S.A., utilizator Turcu Gabriela-Elena.

Art.z Primarul comunei, compartimentul pentru administrarea domeniului public si privat al
comun.ei si compartimentul de urbanism din cadrul primariei vor aduce la indeplinire prevederile irezentei
hotarari.

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

O copie a prezentei hotirAri va fi afigatd la sediul consiliului loial pentru a fi adusd la cunoqtinli publici.
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