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HOTARARE
Atribuire cu titlu gratuit a suprafetei de teren de (i405 mp, pe domeniul
public administrat de Primaria Cogealac,aferent unui nr. de 61 stalpi pentru
ptoiectul ,, RO-NET - Construirea unei infrastructuri nationale de broadband
in zonele defavorizate"- Localitatea Palazu Mic, Judetul Constanta, conform
Certificatului de Urbanism nr. 64 din 27.08.2015, emis de Consiliul Judetean
Constanta
Consiliul Local Cogealac , judetul Constanta intnurit
a2i25.08.2016;

in

sedinta ordinara

Analizand raportul prin care se supune aprobarii Consiliului Local
solicitarea MINISTERULUI pentru SOCIETATEA INFORMATIONALA prin
imputemicit TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.,privind
realizarea proiectului ,,Ro-NET- construirea unei infrastructuri nationale de
broadband in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale"(denumit in
continuare"PROIECTUL Ro-NET), care are ca obiectiv;principal construirea unor
retele de dishibutie si puncte locale de acces pentnf fumizarea serviciilor de
comunicatii electronice in banda larga in localitatile fara acoperire identificate
drept ,,zone albe" in Romania, contribuind astfel la reducerea decalajului digitai
dintre mediu rural si cel urban,la cresterea nivelului de educatie, a nivelului de
acces la servicii de e-guvemare,e-sanatate, 1a stimularea cresterii economice si
crearea de locuri de munca in localitatile vizate de proiect, conform Hotararii
Guvemului nr. 96 3 129.1 0.20 1 4, pttblicata in M.O nr .809 06.1 1.20 I 4.
In conformitate cu prevederile art. 8 din legea nr..154/2012 privind regimul
infrastructurii retelelor de telecomunicatii electronice;
In conformitate cu prevederile art.36 altn.2 literele b),c) si d) din legea
nr.2l5l200l privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45 alin.(l) din legea ru.21512001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
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HOTARASTE:

li

Art.l

-

Se aproba utilizarea cu titlu gratuit in cadrul proiectului Ro-NET
nationale de broadband in zonele defavorizate
infrastructuri
Construirea
iocalitatea pentru teren apartinand domeniului pubiic aflat in administrarea
Consiliului Local al comunei Cogealac, judetul Constanta, a urmatoarelor:
Pentru o perioada de 20 ani se acorda o suprafata de teren utila de
6,405 mp, pentru instalarea stalpilor noi;
Art.2 Secretarul primariei va inainta prezenta hotarare biroului de
specialitate pentru ducerea la indepliniri a acesteia precum si dupa caz, Prefecturii
Judetului Constanta oentru verificarea leealitatii

-

a.

(.

Art.3 Planurile de situatie anexate fac parte integranta din prezenta hotarare
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata
persoanelor interesate

Hotararea a fost adoptata

cu

12 voturi

pentru, cu

.....'-.'""voturi conha,

cu......1.......Abtineri,din .....'13.......consilieriprezentilasedintadintotalul
de l5 consilieri in functie..
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