
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

 
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 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. 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 va avea următorul cuprins: 
            Se aprobă dreptul de acces cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, pentru un teren cu 

suprafaţa utilă de 10 mp, situat în localitatea Blebea, str. Vânătorului (Cămin Cultural Blebea), oraş 
Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, aparţinând domeniului public al oraşului, în administrarea Consiliului 
Local, şi respectiv pentru infrastructura asociată: drumul de acces, traseul de fibră optică şi 
alimentarea cu energie electrică (reţele şi/sau canalizaţii, incluzând şi elementele de susţinere a 
acestora, respectiv stâlpi/turnuri/piloni, etc.) şi care se identifică prin anexele 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. 
 
Nr. 187 

din 29.09.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Timi[escu Vasile 

                         Contrasemneaz\,  

                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti              18 
        Pentru                 18       
        Împotrivă                          
       Abtineri                  


