Avizat favorabil proiectul de hotare,
Secretar,
Vergil Ursu

ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BOGDANITA
CONSILIUL LOCAL
E – mail: contact@bogdanita.ro

Tel. 0235/428802; Tel. / fax 0235/428860
HOTĂRÂREA NR. 9/2015

privind darea în folosință a unei suprafețe de teren pentru
implementarea proiectului RO_NET
Având în vedere Adresa SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA prin care ne solicită
acordarea în folosință a unei suprafețe de 9 mp pentru instalarea unui punct local de distribuție pentru
sistemul de broadband;
Analizând prevederile HG nr. 963/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenţi obiectivului de investiţii "Ro-NET - construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în
zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale";
Luând în considerare faptul că localitatea Horoiata a fost identificată drept zonă albă și face
parte din localitățile incluse în proiectul RO_NET;
Având în vedere dispoziţiile din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, actualizată, cele din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de
comunicații electronice;
Ținând seama de anexa nr. 17 la H.G. nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, cu modificările şi
completările ulterioare,
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bogdanita, precum şi de raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru
administrarea domeniului public şi privat al comunei,
Ținând seama de dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, art. 45 alin. (3), art. 115
alin. (1) lit. „ b ” şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, actualizată;

Consiliul local al comunei BOGDANITA, judeţul Vaslui, adoptă prezenta
hotărâre.

Art.1. Se aprobă utilizarea cu titlul gratuit, în cadrul proiectului Ro_NET, a
suprafeței de 10 mp situată în perimetrul Școlii cu clasele I-IV COROIESTI, si , a

suprafeței de 10mp situată în perimetrul Școlii cu clasele V-VIII CEPESTI, precum și
accesul pentru traseul de fibră optică și alimentarea cu energie electrică, în scopul
construirii și funcționării unui punct local de distribuție pentru sistemul broadband, prin
încheierea unui contract de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea
accesului pe proprietatea publică.
Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Bogdănita, CIOBOTARU VIOREL
LUCIAN, în vederea încheierii contractului în formă autentică.
Art.3. Prin intermediul secretarului comunei, se comunică, în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei Bogdanita şi
Prefectului Judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare.

BOGDANITA 20 MARTIE 2015

INITIATOR PROPIECT,
PRIMAR,
LUCIAN CIOBOTARU

