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Hot[rirea nr. 36 12018
privind aprobarea accesului pe domeniul public al comunei cu lucrdrile necesare pentru extinderea relelei de gaze naturale

a comunei Letcani, jude{ul lagi, in zona Pintilie Silviu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,legal constituit, intrunit la lucrdrile qedin{ei ordinare
din data de 26 iulie 2018

Avdnd in vedere:
-proiectul rtr.210/22.06.2018 intocmit de SC ETNIS SRL privind extindere retea de.distributie gaze natural

presiune redusA in zona Pintilie Silviu
- referatul nr. 5901126.01 .2018 intocmit de compatlimentul urbanism din cadrul prirndriei comunei LeJcani;
- proiectul de hotdrAre in(iat de domnul primar Turcu Stelian, privind accesul pe domehiul public al comunei cu

lucrdrile necesare extinderii relelei de gazenat:urale;
Av6nd in vedere prevederile aft.621 din Legea nr.28712009 privind Codul Civil,republicati;
Avdnd in vedere prevederile art. 138 alin.2 lit.d din Legea nr.12312012 a energiei electrice Ei.a gazelor naturale:
Avdnd in vedere prevederile Legli 5212003 privind transparenta decizionalS in administralia pLrblica;
Av6nd in vedere prevederile HCL nr. 512018 privind aprobarea bugetului local pe anul 1018. cu nroditlcirile si

completdrile ulterioarel
Av6nd in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local LeJcani;

- art.44 alin.(l) din Legea rr.21312006 privind finan(ele publice locale; art36 alin.(4) lit."d" din Legea nr.
21512001 republicatf, privind administra{ia publicd 1ocal6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea nr.
21311998 privind proprietatea public[ qi regimul juridic al acesteia,

in temeiul ar1.45 alin.(l) 9i art.115 alin.1 lit."b" din Legea rr. 2l5l2OO1privind administra(ia publicd locald,
republicat5, cu modificdrile gi completSrile ulterioare.

norAnASrE:

Art.1. Se aprobi accesul pe domeniul public al comunei cu lucrdrile necesare pentru lucrarea
Extindere conduct6 de distributie gaze naturale presiune redusd pentru UAT Lelcani - in zona Pintilie
Silviu, in vederea racordarii la releaua de gaze naturale a proprietarilor din zond.

Art.2 Primarul comunei, viceprimarul comLlnei. compartirrentul clc Lrrbunisnr )r
compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei comunei Le{cani, vor aciuce Ia inclcplinire
prevederile prezentei hotdr6ri.

Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie aprezenteihotdrAri primarului, viceprimarului,
solicitantului, structurii de urbanism din cadrul primdriei qi Instituliei Prefectului Judetului Iagi.

O copie a prezentei hotdrAri va fi afiqat[ la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinli publici.

Datd, astdzi:26 iulie 2018
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