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Hotirflrea nr.30 I 20tB
privind aprobarea accesulu,i pe domeniul public al comunei cu lucrlrile necesare pentru extinderea retelei de gaze naturale

a comunei Letcani, jude{ul Iaqi, in zona Palimaru Simona

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucr[rile qedintei ordinare
din data de 30 mai 2018

Av6nd in vedere:
- cererea nr.3271125.04.2018 a doamnei Pdlimaru Simona prin procurator Malagiac Mihaela-Gabriela, pentru

realizarea lucririi Extindere conductd de distribulie gaze natwale pe domeniul public al comunei - zona Pdlimaru Simona,
cf planqei anexate;

- proiectul de hotlrdre initiat de domnul primar Turcu Stelian, privind accesul pe domeniul public al comunei cu

lucrlrile necesare extinderii relelei de gazenatwale;
- referatul q m.3271125.05.2018 intocmit de compartimentul urbanism din cadrul primiriei comunei Lelcani;
Avdnd in vedere prevederile art.627 din Irgea nr.28712009 privind Codul Civil,republicatS;
Avind in vedere prevederile art. 1 3 8 alin.2 lit.d din Legea nr. 12312012 a energiei electrice qi a gazelor naturale;

Avdnd in vedere prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionalS in administratia publicS;

Av6nd in vedere prevederile HCL nr. 512018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, cu modificdrile gi

completirile ulterioare;
Av6nd in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Letcani;

- ari.44 alin.(l) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale; art.36 alin.(4) lit."d" din Legea nr.

21512001 republicatl privind administralia publicd local6, cu modificdrile qi completlrile ulterioare; Legea nr.

21311998 privind proprietatea public[ qi regimul juridic al acesteia;

in temeiul art.45 alin.(l) 9i art.115 alin.l lit.'b" din Legea nr.2l5l200l privind administralia publici locali,
republicat[, cu modific[rile qi completdrile ulterioare,

norAnA$rE:

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

Extindere conductA de distribu{ie gaze naturale pe DS 523, parcela 526 - in zona Pdlimaru Simona, in
vederea racord[di la releaua de gaze naturale a proprietarilor din zon[.

Art.2 Primarul comunei, viceprimarul comunei, compartimentul de urbanism gi

compartimentul financiar contabil din cadrul Primdriei comunei Letcani, vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotdrdri.

Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie aprezentei hotdr6ri primarului, viceprimarului,
solicitantului, structurii de urbanism din cadrul primdriei qi InstituJiei Prefectului Judefului Iagi.

O copie a prezentei hotir6ri va fi afigatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinfi public6.
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