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Hot5rflrea nr.43 12019
privind aprobarea accesului pe domeniul public al comunei cu lucrdrile necesare pentru lucrarea,,,,Extindere refea de
distribufie gaze naturale in Lefcani, presiune redusA, avand o lungime de 280 ml, pentru grup de case la drum

D8276" sat Lelcani

CONSILIUL t-bCef, AL COMUNEI LETCANI,legal constituit, intrunit la lucrdrile gedinlei ordinare
din data de 30.05.2019

Av6nd in vedere:
-Cererea w.4121/14.05.2019 a SC ETNIS SRL prin care solicit6 aprobare pentru aices pe domeniul public al

comunei pentru lucrarea ,,,,Extindere retea de distribufie gaze naturale in Lefcani, presiune redusS, avAnd o

lungime de 280 ml, pentru grup de case la drum DE 276" sat Lelcani, comuna Le{cani, judelul Iaqi;
- referatul nr.412l/2019 intocmit de compartimentul urbanism din cadrul prim6riei comunei Lefcani;
- proiectul de hotdr6re iniliat de domnul primar Turcu Stelian, privind accesul pe domeniul public al comunei cu

lucrdrile necesare extinderii traseului relelei de gaze naturale;
AVdnd in vedere prevederile art.621 din Legea nr.287 12009 privind Codul Civil, republicati;
Av6nd in vedere prevederile art. 138 alin.2 lit.d din Legea nr. 12312012 a energiei elecffice gi a gazelor naturale,

cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionald in administra{ia public6;
Avdnd in vedere prevederile HCL nr. 40/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, cu modificdrile gi

completlrile ulterioare;
Avdnd in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Lefcani;

- afi.44 alin.(l) din Legea rc. 21312006 privind f,rnan{ele publice locale; art.36 alin.(4) lit."d" din Legea nr.
215/2001 republicatd privind administralia public[ localf,, cu modific6rile gi complet6rile ulterioare; Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia;

in temeiul ar1.45 alin.(l) 9i art.115 alin.l lit""b" din Legea nr. 215l2OOl privind administralia publicd locald,
republicat6, cu modificlrile pi completdrile ulterioare,

HorARAgrE:

Art.l. Se aprob[ accesul pe domeniul public al comunei cu lucrdrile necesare pentru lucrarea
,,Extindere relea de distribulie gaze naturale in Lelcani, presiune redusA, av6nd o lungime de 280 ml,
pentu grup de case la drum DE 276, sat Lelcani, comuna Lelcani, judelul Iaqi, in vederea racorddrii
la releaua de gaze naturale a proprietarilor din zond.

Art.2 Primarul comunei, viceprimarul comunei, compaftimentul de urbanism qi

compartimentul financiar contabil din cadrul Primdriei comunei Lefcani, vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotdr6ri.

Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie aprezentei hot[r6ri primarului, viceprimarului,
solicitantului, structurii de urbanism din cadrul primdriei gi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.

O copie a va fi afiqat6 la sediul consiliului local pentru a fi adusf, la cunogtinJd public[.
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