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Hotlrdrea nr. 54 12019
privind aprobare acces pe domeniul public al comunei pentru amplasare 2 cabinete stradale pentru reabilitare re{ele

telecomunica{ii in satele Cucuteni qi Cogeasca

CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 22 iulie 2019

Av0nd in vedere:
- Cererea nr. 5134119.06.2019 aTELEKOM ROMANIA

reabilitarea retelelor de telecomunicatii din localitatile
Le\cani,jud. Iaqi;

- Referatul nr.51 34117 .07 .2019 intocmit de compartimentul pentru administrarea
domeniului public qi privat al comunei, in temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.,,c,,
din OUG nr.5712019 * Codul administrative, din care rczultd cd terenul pe care urmeaz6,
a fi amplasate cabinetele stradale se afld inscrise in lista cuprinzAnd inventarul bunurilor
din domeniul public al comunei la pozi[ianr..81 gi nr.156;

- avizul favorabil al comisiei de specialitate cu activitate de urbanism din cadrul
Consiliului Local, emis in temeiul prevederilor art. 136 alin.(6) din OUG nr. 57l2Ol9
- Codul administrativ;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptarii prezentei hotarari al secretarului
comunei Letcani, Irimita Vali-Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul
prevederilor art. 140 alin.(l) qi art.243 alin.(1) lit.,,a" din OUG nr.5712019 - Codul
administrativ ;

examinand prevederile Iegale specifice in materie, respectiv: Lege a 27312006
privind finanlele publice locale cu modificdrile qi completdriG ulterioaie; Legea nr.
50012002 privind finanlele publice cu modificdrile gi completdrile ulterioare; preiederile
Legii nr. 5011991 privind autoizarea lucrdrilor de construire, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare; prevederile Legii nr. I59/2016 privind regimul infrastructurii
frzice a relelelor de comunicalii electronic e; Decizia preqedintelui Autoritalii Na[ionale
pentru Administrare qi Reglementare in Comunicalli nr.997l2ol8, publicat6 in M.Of. din
data de 29.11.2018

In temeiul att.l96 alin.l si art. 240 alin.(l) din OUG nr. 57l21lg Codul
administrativ,

norAnAgrn:

Art.l. Se aprobd accesul pe domeniul public al comunei in vederea amplasdrii a doud
cabinete stradale a cdte 2 mp fiecare, in vederea reabilitdrii refelelor de telecbmunicalii din
satul Cucuteni (DS-285) qi satul Cogeasca (DS -180), comuna Lefcani, judeful Iaqi, in
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Art.2 Primarul comunei, viceprimarul comunei qi compartimentul de urbanism din
cadrul Primdriei comunei Lelcani, vor aduce la indeplinire prevlderile prezentei hotdr6ri.

Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie i prezentei iotdrdri primarului,
viceprimarului, solicitantului, structurii de urbanism din iadrul primariei qi Instituliei
Prefectului Judetului Iaqi.

copie a prezentei hottrrdri va fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adus6 la cunogtin{d publicd.

Datb astdzi: 22.07 .20 19
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