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Hotirf,rea nY.47 12018
privind aprobarea accesului pe domeniul public al comunei cu lucrdrile necesare pentru extinderea re{elei de gaze naturale

a comunei Le{cani, judetul Iagi, in zona cimitir Lelcani- DS 29911

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,legal constituit, intrunit la lucrdrile qedinlei ordinare

Avind in vedere:
-proiectul nr.7338120.09.2018 intocmit de SC ETNIS SRL privind extindere relea de distribu{ie gaze naturale

presiune redus[ in zonaDS 29911- Cimitir Lelcani, sat Le{cani, comuna Lefcani, j"udeful IaEi;

- referatul rr. 7338120.09 .2018 intocmit de compartimentul urbanism din cadrul primdriei comunei Le{cani;

- proiectul de hot[rdre initiat de domnul primar Turcu Stelian, privind accesul pe dombniul public al comunei cu

lucrdrile necesare extinderii relelei de gaze naturale;
Av6nd in vedere prevederile art.62l din Legea nr.28712009 privind Codul Civil,republicatS;
Avdnd in vedere prevederile art.138 alin.2 lit.d din Legea rtr. 12312012 a energiei electrice 9i a gazelor naturale,

cu modificlrile gi completf,rile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionald in administrafia publicd;

Avdnd in vedere prevederile HCL nr. 512018 privind aprobarea bugetului local pe anul 201 8, cu modificarile 9i

completdrile ulterioarel
Avdnd in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Lelcani;

- art.44 alin.(1) din Legea nr" 27312006 privind hnan{ele publice locale; art.36 alin.(4) lit."d" din Legea nr.

2l5l2OO1 republicatd privind administralia publicd localf,, cu modificdrile gi completdrile ulterioare; Legea nr.

21311998 privind proprietatea publicd 9i regimul juridic al acesteia;

in temeiul art.45 alin.(l) qi art.115 alin.l lit."b" din Legea nr. 21512001privind administra{ia publicd 1ocal6,

republicat6, cu modificSrile qi completdrile ulterioare,

norAnAgrn:

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

Extindere conductd gaze naturale presiune redusA pentru UAT Lelcant -in zonaDs 29911, in vederea

racordirii la reteaua de gaze naturale a proprietarilor din zon[.
Art.2 Primarul comunei, viceprimarul comunei, compartimentul de urbanism $i

compartimentul financiar contabil din cadrul Primdriei comunei Le{cani, vor adllce la indeplinire
prevederile prezentei hotdrAri.

Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotarAri primarului, viceprin-iaru1ui,

solicitantului, structurii de urbanism din cadrul primdriei gi Institufiei Prefectului Judelului Iaqi.
O copie a prezentei hotf,rdri va fi afiqatl la sediul consiliului local pentru a f-r adus[ 1a cunogtinltr public6.
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