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PROIECT DE HOTĂRÂRE
referitor la aprobarea dreptului de uz a suprafeței de 13 mp din domeniul public al

comunei reprezentând teren ocupat pentru amplasare stâlpi Telekom

Consiliul  local  al  comunei  Doljeşti,  judeţul  Neamţ  întrunit  în  ședința  ordinară  în  luna
octombrie 2021;

Văzând:
-adresa înregistrată sub nr.9333 din 05.10.2021 a SC HD PROIECTIS SRL  prin care solicită

instalarea  pe  raza  UAT  Doljești  a  unui  traseu  de  fibră  optică  aparținând  Telekom  România
Communications SA pentru lucrarea ,,Relocare rețea de telecomunicații”;

- referatul de aprobare al primarului comunei Doljești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub
nr. 9724 din 19.10.2021;

- raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Doljești, înregistrat sub nr. 9725 din 19.10.2021;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Doljești;
Având în vedere prevederile:
- Legii  nr.50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcții,  cu modificările  și

completările ulterioare ,
- art. 349 din Ordonanța de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit.,,a” din Ordonanța de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE

Art.1. – (1)Se aprobă dreptul de uz, cu ocupare definitivă a suprafeței  de 13 mp teren din
domeniul public al comunei Doljești, necesar amplasării a 13 stâlpi Telekom, pentru o lungime aeriană
de fibră optică de 506 m, amplasamentul acestora fiind pe str.Hățașului – NC 54846. 

(2)Valoarea de inventar a supafeței de 13 mp este de 206 lei.
(3) Telekom România Communications SA va suporta cheltuielile de întreținerea terenului,

potrivit destinației sale.
Art.2.Predarea-preluarea amplasamentului care face obiectul prezentei hotărâri se face pe bază

de protocol încheiat între părțile interesare.
Art.3.Se  împuternicește  dl  primar  al  comunei  Doljești  să  semneze  protocolul  de  predare

primire, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.
Art.4._Secretarul  general  al  comunei  Doljeşti  va  aduce  la  cunoştinţa  locuitorilor  prezenta

hotărâre şi o va înainta autorităţilor şi persoanelor interesate:
- Instituției Prefectului - judeţul Neamţ;
- Primarului comunei Doljeşti;
- Compartimentului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale.

               
                PRIMAR,
          LUNGU ALBERT

                                                                     Contrasemnează,
                                                                                      Secretar general al Comunei Doljești,
                                                                                                             Mihaela Cezar

http://www.primariadoljesti.ro/
mailto:primcomdoljesti@yahoo.com


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNEI DOLJEŞTI
Nr. 9724 din 19.10.2021

REFERAT DE APROBARE
  la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea dreptului de uz a suprafeței de 

13 mp din domeniul public al comunei reprezentând teren ocupat
 pentru amplasare stâlpi Telekom

         
  Onorat Consiliu,

          Prin adresa  nr.9333/05.10.2021, beneficiarul lucrarii,  TELEKOM ROMÂNIA
COMUNICATIONS S.A  a solicitat acordul  Consiliului Local în scopul utilizării de
teren  din domeniul public al comunei Doljesti pentru amplasare a 13  stalpi Telekom-
pe domeniul public al localitatii Rotunda care se vor reloca de pe domeniul privat prin
construirea unei noi rețele de fibră optică pe domeniul public. Pentru această rețea care
se proiecteaza este necesara ocuparea definitivă a 13 mp, teren domeniul public.
            Stâlpii noi proiectați se amplaseaza  pe drumul comunal 177,  drumul sătesc –
str.Hățașului, drum județean DJ 207K localitatea Rotunda, la limita proprietatilor, pe
teren  neproductiv ce  apartine  domeniului  public  si  este  in  administrarea  Consiliului
local Doljesti in intravilan conform plan PUG aprobat. Stalpii relocați sunt amplasati pe
marginea  drumului  Comunal  DC 177,  Drum Județean  DJ  207K,  sat  Rotunda  si  se
executa  prin  demontarea  stâlpilor  existenți  si  remontarea  stâlpilor  proiectați  pe
amplasamentul descris din domeniul public.
                 
                     Drept pentru care am inițiat proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,
LUNGU ALBERT



Primăria comunei Doljești
Județul Neamț
Nr. 9725 din 19.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
  la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea dreptului de uz a suprafeței de 

13 mp din domeniul public al comunei reprezentând teren ocupat
 pentru amplasare stâlpi Telekom

Subsemnata  Molodoi Tonia, responsabil urbanism in aparatul de specialitate al
primarului comunei  Doljesti, avand in vedere;

-adresa  nr.9333/05.10.2021  prin  care  beneficiarul    TELEKOM  ROMÂNIA
COMMUNICATIONS  S.A  pentru  lucrarea  ,,RELOCARE  REȚEA  DE
TELECOMUNICAȚII S.A ÎN  COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT,, solicita
acordul Consiliului Local privind amplasarea  pe domeniul public al Comunei Doljesti
13  stalpi telekom.

-prevederile Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin H.C.L. nr.37 din 23
aprilie 2019 si Legii 50/1991 privind autorizarea  executarii lucrarilor de constructii cu
modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile  din  Ordonanța de  urgenta  nr.  57  din 3  iulie  2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

-documentatia  tehnica   privind  lucrarea   RELOCARE  REȚEA  DE
TELECOMUNICAȚII elaborată de HD PROIECTIS SRL

In scopul realizarii lucrarii RELOCARE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII.

-solutia  proiectata  vizeaza;   se  vor  instala  stâlpi  noi  proprietatea  Telekom
România-13  buc  .Rețeaua   existentă  amplasată  pe  spatiul  privat  se  va  desființa.
Suprafețele  de  teren  afectate  temporar  se  vor  aduce  la  forma  initială  prin  grija
investitorului.
-suprafata de teren  din domeniul public ocupata este de 13 mp.

Intrucat  realizarea  lucrarii  implica ocuparea   de teren  din domeniul  public  al
Comunei Doljesti, este necesara aprobarea Consiliului Local, fapt pentru care propunem
aprobarea  proiectului  de  hotarare  in  forma  prezenta.Proiectul  de  hotărâre  iniţiat
îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate şi  legalitate pentru a fi înaintat spre
aprobare Consiliului Local al comunei Doljești.

Întocmit,
                                    Responsabil urbanism, Molodoi Tonia


