
ROMANIA
JUDETUL IA$I

COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

Hotlrirea nr. 69 12019

privind aprobarea accesului pe domeniul public al comunei in vederea realizdrli obiectivului de investilii,,Extindere
^ 

re{ea energie electric5 la PTA 13 Lelcani din LEA 0,4kv apar{inAnd comunei Lefcani, judeful Iaqi"

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

din data de 30 septembrie 2019

Avind in vedere:
-Adresa nr. 1811126.08.2019 a SC ELSYS DESIGN S.R.L. prin care solicitd aprobare pentru acces pe domeniul

public al comuneipenfiu realizarea obiectivului de investifii,,Extindere retea energie electric[ la PTA 13 Lelcani din

LBA 0,+ku aparlinAnd comunei Le{cani, judelul Iaqi."'
- referatul nr. j 184123 .0g .2}lg intocmit de comparlimentul urbanism din cadrul primdriei comunei Letcani;

- proiectul de hot[r6re ini]iat de domnul primar Turcu Stelian, privind accesul pe domeniulpublic al comunei cu

lucrdrile necesare extinderii traseului re{elei de energie electric6;

Av6nd in vedere prevederile art.62l din Legea nr.287 12009 privind Codul Civil,republicatd;

Avdnd in vedere prevederile art. 138 alin.2 lit.d din Legea nr. 12312012 a energiei electrice Si a gazelor naturale,

cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile Legli 5212003 privind transparenra decizionali in administralia publicd;

Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 5ol20l9 privind aprobarea bugetului de stat pe anul2079,

AvAnd in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Lelcani;

- art.44 alin.(l) din Legea nr.21312006 privind finanlele publice locale; aft.129 alin.(2) lit."c" din OUG nr.5712019

- Codul Administrativ; Legea w.21311998 privind proprietatea publicd qi regimul juridic al acesteia;

In temeiul artjg6 alin.1 si afi.240 alin.(l) din OUG nr. 5112019 - Codul-administrativ,

HorAnAgru:

Art.l. Se aproba accesul pe domeniul public al comunei cu lucririle necesare pentuu realizdtri

obiectivului de investilii,,Extindere relea energie electricd la PTA 13 Lelcani din LEA 0,4kv

aparlindnd comunei Lelcani, judelul Iaqi", in vederea racorddrii la releaua de energie electricd a

proprietarilor din zon6.

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

compartimentul financiar contabil din cadrul Primf,riei comunei Lelcani, vor aduce la indeplinire

prevederile pr ezentei hot[r6ri.
Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie aprezenteihotdrdri primarului, viceprimarului,

solicitantului, structurii de urbanism din cadrul primlriei qi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.
O copie a prezentei hotf,rdri va fi afigatl la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtin{f, public6.
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