
ROMANIA
JADETaL IA$I

COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

ffotlrirea nr.8
privind aprobarea accesului pe domeniul public al comunei cu lucrlrile necesare penru modificarea conductei de

distribulie gaze naturale presiuni redusI ln sit Lelcani, judegul la$i, in zona Ctrciul[ Ionuf Rrducu pe o lungime de 25 m

coNsILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrarile Wdinlei ordinare

din data de 31.01.2019

AvAnd ln vedere:
-memoriul tehnico-justificativ w.720123.01.2019 intocmit de. SC Sistem Servicii Tehnic Grup SRL privind

modificarea traseu relea de distribulie gaze naturale presiune redusd in zona C[ciul6 Ionut Rf,duou, pe o lungime de25 m,

sat Lefcani, comuna Letcani, jude{ul Iaqi;
- referatul w.720 iiS.Oi.ZOti lntocmit de compartimenJul urbanism din cadrul primiribi comunei Lelcani;

- proiectul de hottrr6re iniliat de domnul primar Turcu Stelian, privind accesul pe domeniul public al comunei cu

lucrdrile necesare modificirii traseului retelei de gaz-e naturale;

Av6nd ln vedere preved erile art.62l din Legea w.287 12009 privind Codul Civil,republicat6;.

Av6nd in vedere prevederile art.138 alin.2 lit.d din Legea w. 123/2012 a energiei electrice Si a gazelor naturale,

cu modifictrrile qi completilrile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile Legii 52/2003 privind tmnsparenla decizionald ln administralib public6;

Av6nd ln vedere prevederile HCL nr. 5/20i8 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, cu modificlrile qi

completlrile ulterioare;
Av6nd ln vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Lelcani;

- art.44 alin.(l) din Legea w. 27312006 privind finantele publice locale; art.36 alin'(4) lit."d" din Legea nr.

2l5l210l ripublicatii privind administrafia publici localli, cu modificlrile qi completirile ulterioare; Legea nr.

2l3llggSprivind proprietatea public6 qi regimul juridic al acesteia;

in temeiul art.45 alin.(l) 9i art.115 alin.l lit."b" din Legea nr. zlsn}0l privind administralia public[ local6,

republicatil, cu modifi ctrrile gi completirile ulterioare,

HoTARA$rE:

Art.l. Se aprob[ accesul pe domeniul public al comunei cu lucr6rile necesare pentru lucrarea

Modificare condutt5 de distribulie gaze naturale, presiune redus6, situati in Lefcani, pe o lungime de

25 m,zonaC6ciuld Ionuf R[ducu, in vederea racord[rii la refeaua de gaze naturale a proprietarilor din

zond.
Ar;Z Primarul comunei, viceprimarul comunei, compartimentul de urbanism qi

compartimentul financiar contabil din cadrul Primlriei comunei Lefcani, vor aduce la indeplinire

prevederile Prezentei hot[rdri.
Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie aprezenteihotirfiri primarului, viceprimarului,

solicitantului, structurii de urbanism din cadrul prim6riei qi lnstitu]iei PrefectuluiJudefului lagi.
O copie a prezentei hotir&i va fi afigattr la sediul consiliului local pentru a fi adusf, la cuno$inll publica'

DdtI astdzi: 31 ianuarie 2019

Pregedintele qedinlei,
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