
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  

nr. 74 din 3 decembrie 2020 
privind ocuparea unor suprafeţe de teren  

din domeniul public al comunei Podoleni 

Având în vedere prevederile: 

- art. 3 și art. 4 din Legea   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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 87 alin.(5) și 129 alin.(2) lit.„c” din O.U.G.  Nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând adresa SC HD PROIECTIS S.R.L. şi Certificatul de Urbanism nr. 58 din 

17.09.2020; 

Văzând  Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul 

întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.„g” şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din 

O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ adoptă 

prezenta hotărâre.  

 Art.1. (1) Se aprobă ocuparea de către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., pe 

durata existenţei reţelei de comunicaţii electronice, a suprafeţei 1,00 m.p. teren din 

domeniul public al comunei Podoleni, pentru amplasarea unui stâlp în vederea 

realizării obiectivului de investiție „Construire rețea fibră optică”. 

(2) Se aprobă ocuparea de către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., pe durata 

existenţei reţelei de comunicaţii electronice, a suprafeţei 24 m.p. teren din 

domeniul public al comunei Podoleni, pentru amplasarea subterană a cablului de 

fibră optică în zona PT 6 Podoleni. 

(3) Se aprobă ocuparea temporară de către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., 

pe durata execuției lucrărilor, a suprafeţei 2.412 m.p. teren din domeniul public al 



comunei Podoleni, în vederea amplasării pe stâlpii DELGAZ GRID S.A. a rețelei 

de fibră optică. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Podoleni, judeţul Neamţ. 

Art.3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
IOAN BOCANCEA SECRETAR GENERAL, 

 ANCA-LENUŢA IOVU 
 


