ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA
HOTĂRÂRE
nr. 44 din 21.08.2020
privind: - acordarea dreptului de acces gratuit pe domeniul public al comunei Vidra, judeţul Vrancea (
560 ml -DC 63) a operatorului Telekom România Communicaţion S.A., pentru amplasare reţea de
telecomunicaţii electronică supraterană (aeriană) pe suport stâlp ( 16 buc.)
Consiliul local al comunei Vidra, judeţul Vrancea întrunit în şedinţă ordinară astăzi
- văzând - proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Pintilie Silviu primarul comunei , proiect însoțit de
referatul de aprobare nr. 4404/21.07.2020, întocmit de inițiator, urmare
Telekom România Communicaţion S.A

adresei nr. 4403/2020 din partea

şi notei de fundamentare partea dnei.

Ardeleanu Cristina-

nr. 4403/21.07.2020

Ardeleanu Cristina-

compartimentul sistematizare-urbanism;
- raportul

compartimentului de resort

din partea dnei.

compartimentul sistematizare-urbanism;
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- în baza prevederilor :
- Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii
electronice;
-

DECIZIA Nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea

dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică;
- Hotărârii de Guvern nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea;
În temeiul - art. 129 alin. (2) lit. ”c” , alin. (6) lit. ”a”, art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139 alin.
(3) lit. g și ale art. 196 alin ( 1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- HOTĂRĂŞTEArt. 1. Se acordă dreptul de acces gratuit pe domeniul public al comunei Vidra, judeţul Vrancea ,
pe terenul extravilan de 560 ml – zona drumului comunal DC 63, a operatorului Telekom România
Communicaţion S.A., pentru amplasare reţea de telecomunicaţii electronice supraterană (aeriană) pe
suport stâlp ( 16 buc.).

Art. 2. Imobiliul menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, a fost identificat conform planului de
situaţie anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Transmiterea bunului menționat la art. 1 se face cu titlu gratuit în baza unui contract de
drept de acces- conform Deciziei ANARC nr. 997/2018, însuşit de Primarul Comunei Vidra.
Art. 4. Se împuternicește primarul comunei Vidra, județul Vrancea, să semneze un contract de
acces gratuit la internet pentru şcolile de pe raza UAT-ului pe o perioada de 24 de luni.
Art. 5. Se împuternicește

primarul comunei Vidra, județul Vrancea, să ducă la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Comunicarea prezentei hotărâri către factorii interesaţi prin grija secretarului general al
comunei.

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează

Consilier,

Secretarul general al comunei Vidra,

Pogan Florinel

Mioara TOFAN

