ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 59/15.06.2015
privind aprobarea utilizarii de catre S.C. Telekom Romania Communications S.A., a unei
suprafetei de teren 10 m.p. din terenul aferent pietei agroalimentare, loc. Telita, apartinand
domeniului public al comunei Frecatei, in vederea realizarii proiectului Ro-NET al Ministerul
pentru Societatea Informaţională pentru construirea unei rețele de distribuție de internet în
localitatea Telita

Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate a Consiliului local Frecăţei;
Ţinând cont de:
- prevederile art. 8 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice;
- solicitarea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. pentru Ministerul
pentru SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ, 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.
Luand in considerare, realizarea unui contract intre Ministerul pentru Societatea
Informaţională, în calitate de autoritate contractanta - Beneficiarul-Concedent, Telekom
Romania Communications S.A. persoana juridica romana, 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.
În temeiul art. 36, alin. 2, art. 45 alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b, art. 119, art. 120 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. Se aproba utilizarea cu titlu gratuit, in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de
teren de 10 mp din suprafata totala de 100 m.p. evidentiata la pct. 27 din inventarul
domeniului public al comunei Frecatei insusit prin HCL nr. 13/2015, avand urmatorii vecini:
N ;V;S – teren domeniu public com.Frecatei, E – Drum judetean (DJ229A), situata in
localitatea Telita, 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/privat al Comunei Frecatei, destinat construirii si functionarii
unui punct local de distributie pentru sistemul broadband, prin realizarea unui contract de
constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publica/privata
incheiat pentru o perioada de 20 de ani, in conditiile Legii nr. 154/2012.
Art. 2. Se imputerniceste primarul comunei Frecatei in vederea perfectarii Contractului.
Art. 3. La data adoptarii prezentei hotarari se abroga prevederile HCL nr. 41/30.04.2015.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, primarului comunei Frecăţei, Prefectului Judeţului Tulcea, SC Telekom Romania
Communications S.A. şi va fi adusă la cunoştintă publică în condiţiile legii.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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