
ROMANIA
JUDETUL IA$I

COMU]YA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

Telefon/Far:(004) 0232 - 296.770; Codfiscal 4540188;Cod poStal 707280 Email: primaria.letcani@),yahoo ro

privind uprouur.u prelungirii r.r*;.'.ffi3ff*rH'rtfl.r,i.'.'"t siliului Judefean raqi a terenutui
necesar construirii parcului industrial IASI INDUSTRIAL PARK

CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 18 octombrie 2018,

Avind in vedere:
- Adresa nr.29241105.10.2018 a Consiliului Judelean Iasi prin care solicit prelungirea perioadei de

punere la dispozilie a terenului necesar construirii parcului industrial fA$l INDUS'IRIAL PARK:
- nota de fundamentare gi proiectul de hotarAre nr.788912018 cu privire la prelungire perioada cle pur.iere la
dispozilie a terenului de la 20 la 49 de ani, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in
temeiul dispoziJiilor art.45 alin.(6) din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicatd;
- referatul nr.7889111.10.2018 intocmit de compartimentul pentru administrarea domeniului public Ei

privat din cadrul primdriei comunei Lelcani, in temeiul prevederilot art.44 din Legea nr. 27512001 a
administraliei publice locale, republicatd;

- avrzttl favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul de
hotdr6re mai sus menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea rc.21512001
a administrafiei publice locale, republicatd;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptirii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Le{cani,
Irimila Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederllor art.47 coroborat cu art.lTJ
lit."a" din Legea nr.2I512001 a administraliei publice locale, republicatd;

- HCL NR. 95/2013 privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Consiliul Jude{ean Iagi qi
Comuna Lefcani-Consiliul Local Lefcani, in vederea realizdrii proiectului ,,Construire Parc Industrial
Comuna Lelcani Comuna Le{cani, judelul Iaqi";

- HCL nr.9612013 privind punerea la dispozilia CJ Iaqi a terenului necesar construirii unui parc industrial;
- Strategia de dezvoltare economicd durabilf, a comunei Lefcani, judelut IaEi2014-2020;
- Bugetul local al comunei aprobat prin HCL nr.512018, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenf a decizional[ in administra]ia publica locala;

examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr. 18612013 privind consrituirea si lunclionarea
parcurilor industriale, cu modificf,rile Ei completdrile ulterioare; prevederile Legii nr.21311998 privind proprietarea publici ;i
regimul juridic al acesteia, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;prevederile art.7 din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public (49 ani);

In temeiul art.45 alin. l si arl. 115 alin. I lit.b din Legeanr.275/2001 privind administratia publica locala, republicatd, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare

HOTARA$TE:



Art.L Se aprobd prelungirea perioadei de punere la dispozilia Consiliului Judetean Iagi a terenului in
suprafald de I 86. 155 m2 din T13/1, teren aflat in domeniul public al comunei Lelcani, judelul Iasi, de la 20 de
ani la 49 ani, astfel incdt contractele de concesiune sd poatd fi incheiate in conformitate cu prevederile art.7
din OUG rrr.54128.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate pubtica .

Art.Z Primarul comunei qi compartimentul pentru administrarea domeniului public qi privat din cadrul
primdriei, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.

Art.4 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotdrAri primarului, Consiliului Judelean laqi,
celorlalte persoane gi compartimente vizate gi Instituliei Prefectului Judetului Iaqi.

O copie a prezentei hotdr6ri va fi afigattr la sediul consiliului local pentru a fi adusf, la cunoqtinla publici

Datd" astdzi : 1 8. 10.201 8

Pregedint6le


