
JUDEŢUL    NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 

              HOTĂRÂRE 
 

pentru  aprobarea “REGULAMENTULUI privind  condiţiile în care se 
realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orasului T`rgu Neam] în 

vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, 

modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile 
privind construirea de reţele de comunicaţii electronice” 

 
                 Consiliul  Local  al  orasului  Tîrgu  Neamţ ; 
                 Având în vedere prevederile Legii nr. 154/2012 privind”Regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice”, art.1 alin.1,art.3,alin.1(c) din Legea 50 /1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 
                Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 16061/24.10.2013, înaintată  de Primarul 
orasului Tîrgu Neamţ si de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Primăriei orasului Tîrgu  Neamţ; 
               Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 
  În temeiul prevederilor art.36 alin(2) lit,,c’’,art.45 alin.3 din Legea 215/ 2001 a 
administraţiei publice locale , cu modificările si completările ulterioare; 
 
                                                             HOTĂRĂSTE : 
 

Art.1. Se aprobă REGULAMENTUL privind  condiţiile în care se realizează accesul pe 
proprietatea publică sau privată a orasului Tîrgu Neamţ în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii 
sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 
susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile 
privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”, prezentat în anexa nr.1, parte integrantă 
din prezenta. 
          Art. 2.    Serviciul  Urbanism  si  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei orasului  
Tîrgu  Neamţ  si  Biroul Juridic  vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  
prevederilor  prezentei  hotărâri . 
          Art. 3.   Secretarul orasului Tîrgu  Neamţ va asigura publicitatea  si comunicarea  prezentei 
hotărâri  instituţiilor  si  persoanelor  interesate 
Nr. 191 
din 31.10.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Luculescu Vasile 

 
                 Contrasemneaz\,         

                                                         Secretar, 
  jr. Laura Elena Maftei 

 Total consilieri locali     19 
  Prezenti                    19 
  Pentru                        19  
  Împotrivă                          
  Abtineri                          
 


