ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOT ĂRÂ RE
privind atribuirea în folosință gratuită în cadrul Proiectului Ro NET a suprafeței de
18,06 mp
Consiliul Local Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 31 august 2017
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 3665/28.07.2017 inițiat de primarul comunei și
expunerea de motive la acesta
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ileana, nr.
4105/25.08.2017
luând în considerare
- solicitarea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. pentru Ministerul
pentru SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ inregistrată sub nr. 279/26.01.2017,
2274/29.05.2017 privind realizarea proiectului Ro-NET al Ministerului pentru Societatea
Informaţională – „Construirea unei infrastructuri naționale de internet de bandă largă în
zonele dezavantajate, prin utilizarea fondurilor structurale (denumit în continuare
„Proiectul Ro-NET”)”, care are ca obiectiv principal construirea unei rețele de distribuție
pentru internet în bandă largă în localităţile fără acoperire identificate drept „zone albe”
in România, în vederea utilizării serviciilor electronice, promovând astfel creșterea
economică și crearea de locuri de muncă în localitățile 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. persoană juridică romană, desemnat prin procedura de
licitaţie publică drept concesionar al lucrarilor publice având ca obiect construirea şi
operarea unei reţele de comunicaţii electronice în localităţile identificate drept zone albe
din Proiectul Ro-NET, in calitate de Operatorul-Concesionar, pentru suprafetele
necesare construirii, instalarii şi operarii de elemente ale reţelelor de comunicaţii
electronice şi de infrastructură asociată.
luând act de procesul verbal nr. 4280/31.08.2017 privind lucrările ședinței
Consiliului Local din data de 31.08.2017
În conformitate cu
- prevederile art. 8 din legea nr. 154/ 2012 privind regimul infrastructurii reţelelor
de comunicaţii electronice,
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (6) și ale art. 124 din legea din legea
215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
în temeiul art. 45 alin. (1) din legea 215/2001 privind administrația publică locală,
cu modificările și completările ulterioare
HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă utilizarea cu titlu gratuit, în cadrul proiectului Ro-NET, a
suprafeței de teren de 18,06 mp din domeniul public al comunei Ileana, destinată
amplasării unui număr de 172 stâlpi de-alungul drumului comunal Dc 45 a, pentru o
perioadă de 20 de ani, în conditiile legii nr. 154/2012.

Art. 2. Se împuterniceste primarul comunei Ileana in vederea perfectării
contractului menționat la art. 1.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei, prin compartimentele de specialitate.
Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor și instituțiilor interesate.

Președinte de ședință,
Lucian- Nicolae CRISTEA

Contrasemnează,
secretar, Cristina –Florentina TOMA

Nr. 51
Adoptată la Ileana
Astăzi 31.08.2017

Voturi pentru 11
voturi contra _--___
prezenți 11 din total 13

