
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului Ro – NET, a suprafeţei de teren 
de 10 mp, situată în localitatea Blebea, str. Vânătorului (în incinta Căminului Cultural Blebea), 

respectiv pentru drumul de acces, traseul de fibră optică şi 
 alimentarea cu energie electrică 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii 

reţelelor de comunicaţii electronice; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 

specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Compartimentului Planificare şi 
Dezvoltare Locală din cadrul Primărie oraşului Tg. Neamţ înregistrate sub nr. 13464 din 22.06.2015 prin care 
se supune aprobării Consiliului Local solicitarea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. pentru 
Ministerul pentru SOCIET ATEA INFORMAŢIONALĂ înregistrata sub nr. 11878 din 02.06.2015 privind 
realizarea proiectului Ro-NET  al Ministerul pentru Societatea Informaţională – „Construirea unei infrastructuri 
naţionale de internet  de bandă largă în zonele dezavantajate, prin ut ilizarea fondurilor structurale (denumit  în 
continuare „Proiectul Ro-NET ”)”, care are ca obiect iv principal construirea unei reţele de distribuţie pentru 
internet  în bandă largă în localităţile fără acoperire identificate drept  „zone albe” in România, în vederea ut ilizării 
serviciilor electronice, promovând astfel creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în localităţile vizate 
de proiect, conform Hotarârii Guvernului nr. 963/29.10.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 809/06.11.2014; 

Se propune realizarea unui contract intre Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de 
autoritate contractanta -  Beneficiarul-Concedent, Telekom Romania Communications S.A. persoana 
juridica romana, desemnat prin procedura de licitaţie publică drept concesionar al lucrărilor  publice 
având ca obiect construirea şi operarea unei reţele de comunicaţii electronice în localităţile identificate 
drept zone albe din Proiectul Ro-NET, în calitate de Operatorul-Concesionar, pentru suprafeţele 
necesare construirii, instalării şi operării de elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice şi de 
infrastructură asociată. 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. b), c) şi e) art. 45 alin 3 şi art. 115, alin.1, lit. b) din Legea nr.  

215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Aproba utilizarea cu titlu gratuit, in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de teren de 10 
mp situata in oraşul Tg. Neamţ, localitatea Blebea, str. Vânătorului (Cămin Cultural Blebea), respectiv 
pentru drumul de acces, traseul de fibra optica si alimentarea cu energie electrica (retele si/sau 
canalizatii, incluzand si elementele de sustinere a acestora, respectiv stalpi/turnuri/piloni, etc. si care se 
vor identifica la semnarea contractului sub forma de anexa), din domeniul public/privat al Primariei,  
destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband, prin 
realizarea unui contract de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea 
publica/privata incheiat pentru o perioada de 20 de ani, in conditiile Legii nr. 154/2012. 

Art. 2. Împuterniceşte pe Primarul ales în vederea perfectării Contractului;   
Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală, Autoritate 
Tutelară. 
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Presedinte de sedinta, 
                          Consilier: Stoica Mihai Doru 

                            Contrasemneaza,  
                 Secretar oras, 

           jr. Laura Elena Maftei 
 


