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HOTĂRÂRE 
privind privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului RO-NET, a suprafeţei de teren de 

10 mp situată în sat Deleni, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, parte din imobilul nr. 1015-Punc 
sanitar-CF nr.1406 a comunei Pîrteştii de Jos, pentru o perioadă de 20 de ani 

Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava 
            Având în vedere: 
- Expunerea de motive a d-lui Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, 
înregistrată la nr. 4194 din 18.06.2015; 
- Raportul Compartimentului de resort din aparatul permanent al primarului comunei Pîrteştii de Jos, 
înregistrat la nr. 4196 din 18.06.2015 referitor la solicitarea TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS S.A. pentru Ministerul pentru SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ înregistrată 
sub nr. 4069/11.06.2015 privind realizarea proiectului Ro-NET al Ministerul 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. 

- Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local al comunei  Pîrteştii de Jos, 
înregistrat la nr.4343  din 24.06.2015;  
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local al comunei  Pîrteştii de Jos, 
înregistrat la nr. 4344 din 24.06.2015;  

 În conformitate cu prevederile art.3,4,5,6,8,13 și 16 din Legea nr. 154/2012 privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice 
        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b), c), d), alin. (4) lit. e), alin. (5) lit. a),  
alin. (6) lit. a) pct. 18, art. 45 şi a art. 124  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE 
            ART.1 Se aproba utilizarea cu titlu gratuit, în cadrul proiectului Ro-NET, a suprafeţei de teren de 
10 mp situată în sat Deleni, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, parte din imobilul nr. 1015-Punc 
sanitar-CF nr.1406 a comunei Pîrteştii de Jos, respectiv pentru drumul de acces, traseul de fibra optica si 
alimentarea cu energie electrica (retele si/sau canalizatii, incluzand si elementele de sustinere a acestora, 
respectiv stalpi/turnuri/piloni, etc. si care se vor identifica la semnarea contractului sub forma de anexa), 
din domeniul public al comunei, destinat înființării și functionării unui punct local de distribuție pentru 
sistemul broadband, prin realizarea unui contract de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea 
accesului pe proprietatea publică încheiat pentru o perioadă de 20 de ani. 
           ART.2 Se împuternicește primarul com Pîrteștii de Jos, jud.Suceava în vederea încheierii 
contractului. 
           ART.3 Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor interesate  

Preşedinte de şedinţă, 
Todosi Petru 

 
                                                                                                                        Contrasemnează 

Pîrteştii de Jos 26.06.2015                                                                            Secretarul comunei, 
Nr. 35                                                                                                                     Ciornei  Laura 

  


