
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 
pentru completarea H.C.L. nr. 138 din 30.06.2015 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 C ăminului 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. 19419 din 23.09.2015; 

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.  Art 1 la HCL nr. 138 din 30.06.2015 se completează astfel: 
            Suprafeţele de teren prevăzute la art. 1 care vor fi utilizate cu titlu gratuit în cadrul 

proiectului Ronet se identifică potrivit anexelor 1 – 17 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2.  Celelalte articole ale HCL 138 din 30.06.2015 rămân neschimbate.   
Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală, 
Autoritate Tutelară. 

 
 

                                Iniţiator,   Avizat legalitate, 
                                 Primar                                                         Secretar, 
                          Harpa Vasilică                                                               jr. Laura Elena Maftei 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 19419 DIN 23.09.2015 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre 

 

pentru completarea H.C.L. nr. 138 din 30.06.2015 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 C ăminului Cultural Blebea), respectiv pentru drumul de acces, 

traseul de fibră optică şi alimentarea cu energie electrică 
 
 

Prin HCL nr. 138 din 30.06.2015 a fost aprobată utilizarea 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 până la 
acest punct în favoarea Ministerului pentru Societatea Informaţională prin S.C. 
Telekom Romania Communications S.A. 

În HCL nr. 138 din 30.06.2015 era menţionat faptul că reţelele si/sau 
canalizaţiile, incluzand si elementele de sustinere a acestora, respectiv 
stalpi/turnuri/piloni, etc. se vor identifica la semnarea contractului de folosinţă sub 
formă de anexă. 

Ministerul pentru Societatea Informaţională, prin intermediul operatorului 
Telekom Romania Communications, a transmis Primăriei Tg. Neamţ planurile reţelei 
de fibră optică.  

Propun consiliului local spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre pentru 
completarea H.C.L. nr. 138 din 30.06.2015 cu anexele 1-17 la prezenta hotărâre 
privind identificarea suprefeţelor de teren care vor fi utilizate cu titlu gratuit în cadrul 
proiectului Ronet. 

 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILIC Ă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                 AVIZAT, 
Serviciul U.A.T.                                                                                 PRIMAR, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                   HARPA VASILICĂ 
NR. 19419 DIN 23.09.2015 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre 

pentru completarea H.C.L. nr. 138 din 30.06.2015 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 C ăminului Cultural Blebea), respectiv pentru drumul de acces, 

traseul de fibră optică şi alimentarea cu energie electrică 
 
 

Prin HCL nr. 138 din 30.06.2015 a fost aprobată utilizarea 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 până la acest punct în favoarea Ministerului pentru Societatea 
Informaţională prin S.C. Telekom Romania Communications S.A. 

Localitatea Blebea a fost identificată drept zonă albă şi face parte din localităţile incluse în 
proiectul Ro-NET. Aici va fi realizat un punct local de acces în bandă largă (PABL) fiind necesară o 
suprafaţă de teren de 10 mp.  

Zona identificată pentru realizarea PABL-ului este în vecinătatea Căminului Cultural Blebea, 
str. Vânătorului, localitatea Blebea. 

În HCL nr. 138 din 30.06.2015 era menţionat faptul că reţelele si/sau canalizaţiile, incluzand 
si elementele de sustinere a acestora, respectiv stalpi/turnuri/piloni, etc. se vor identifica la semnarea 
contractului de folosinţă sub formă de anexă. 

Ministerul pentru Societatea Informaţională, prin intermediul operatorului Telekom Romania 
Communications, a transmis Primăriei Tg. Neamţ planurile reţelei de fibră optică.  

Traseul reţelei de fibră optică este următorul: clădirea Romtelecom – str. Mihai Eminescu – 
Pod Ozana – str. Nucilor – str. Llt. Ion Moşneagu – Str. Tăbăcari – Str. Al. Vlahuţă – str. Blebei – 
Str. Vânătorului – Căminul Cultural Blebea. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintăm spre analiză şi aprobarea proiectul de 
hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 138 din 30.06.2015 cu anexele 1-17 la prezenta hotărâre 
privind identificarea suprefeţelor de teren care vor fi utilizate cu titlu gratuit în cadrul proiectului 
Ronet. 

 
 
 

 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală,                                  Serviciul U.A.T., 
                Ing. Amihăilesei Daniel                                                             Ing. Rusu Ion 
 




































