ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI
Hotarare
privind aprobarea modernizarii retelei de telecomunicatii din satul Heltiu, comuna
Caiuti, judetul Bacau
Consiliul local al comunei Caiuti intrunit in sedinta extraordinara din data de
08.04.2014
Avand in vedere:
- raportul viceprimarului comunei Caiuti inregistrat sub nr. 2454/28.03.2014;
- expunerea de motive a domnului primar al comunei Caiuti inregistrata sub nr.
2486/31.03.2014;
- prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de
comunicatii electronice;
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Caiuti nr. 69/28.10.2013
privind stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de
comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Caiuti,
judetul Bacau;
- prevederile art. 117 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale,
republicata;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Caiuti;
In baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d si alin.6, lit. a, pct.11 si in temeiul art. 45,
alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba modernizarea retelei de telecomunicatii din satul Heltiu, comuna
Caiuti, judetul Bacau.
Art. 2. Asigurarea cailor de acces a dotarilor publice si echipamentelor tehnice
necesare se fac pe cheltuiala investitorului.
Art. 3. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Marcut Ion

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Capatina Ramona

Hotararea nr. 18/08.04.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu __ voturi pentru, __abtinere (i) si
__vot(uri) impotriva. La sedinta au participat ___ consilieri din cei 15 care
alcatuiesc Consiliul local al comunei Caiuti.

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
Sat Caiuti, nr. 471, com. Caiuti, judetul Bacau
- PRIMAREXPUNERE DE MOTIVE
Nr. 2486/31.03.2014
Vazand raportul viceprimarului comunei Caiuti inregistrat sub nr.
2454/28.03.2014; prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul
infrastructurii retelelor de comunicatii electronice precum si prevederile
Hotararii Consiliului local al comunei Caiuti nr. 69/28.10.2013 privind
stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de
comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei
Caiuti, judetul Bacau, propun spre aprobare prezentul proiect de
hotarare.

Primar,
Iulian Durlan

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
Sat Caiuti, nr. 471, com. Caiuti, judetul Bacau
Nr. 2454/28.03.2014
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul Orandaru Gabriel, viceprimarul comunei Caiuti va aduc la
cunostinta urmatoarele:
In satul Heltiu, comuna Caiuti, cetatenii se confrunta cu dificultati in
ceea ce priveste accesul la internet, este necesara acordarea accesului pe
proprietatea publica a localitatii in vederea instalarii unei retele de comunicatii
electronice precum si a elementelor de infrastructura necesara sustinerii
acesteia.
Va rog sa analizati.

Viceprimar,
Orandaru Gabriel

