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din 18 februarie 2016 
 

Privind acordarea cu titlul gratuit a unei suprafeţe de teren de 10 mp pe o durata de 20 ani pentru 
MINISTERUL pentru SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ reprezentată prin SC TELEKOM ROMANIA  

COMMUNICATIONS S.A. în localitatea Mărtineşti , aparţinand domeniului public şi privat al Comunei 
Tureni, judeţul Cluj 

 
 

Consiliul local al comunei Tureni, judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de 
18.02.2016;  
 Analizand Raportul nr. 1095/16.02.2016 prin care se supune aprobarii Consiliului Local 
solicitarea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. pentru Ministerul pentru 
SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ inregistrata sub nr. 701/28.01.2016 privind realizarea 
proiectului Ro-NET al Ministerul pentru Societatea Informaţională – „Construirea unei infrastructuri 
naţionale 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 reţele de 
distributie pentru internet în bandă largă în localităţile fără acoperire identificate drept „zone albe” in 
România, în vederea utilizării serviciilor electronice, promovând astfel creşterea economică şi crearea 
de locuri de muncă în localităţile vizate de proiect, conform Hotarârii Guvernului nr. 963/29.10.2014, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 809/06.11.2014. 

Se propune 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. 
 In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 154/2012; 
 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), literele “b”, “c” şi “e” din Legea nr. 215/2001, 
privind administratia publica locala; 
 In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala: 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta HOTĂRÂRE   
 
 
ART. 1. Aproba utilizarea cu titlu gratuit, in cadrul proiectului Ro-NET, a suprafetei de teren de 10 
mp situata in loc. Martinesti, com. Tureni, jud. Cluj, 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 Primariei, destinat construirii si functionarii unui punct 
local de insertie 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.Secretarul primariei va inainta prezenta hotarare biroului de specialitate pentru ducerea la 
indeplinire a acesteia, precum si, dupa caz, Prefecturii Judetului Cluj pentru verificarea legalitatii. 
 
ART. 3.Imputerniceste pe Primarul ales in vederea perfectarii Contractului. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                 
MOROVAN VASILE                                           SECRETAR AL COMUNEI TURENI          
                                           OLTEAN GABRIEL IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice  locale nr. 215 / 2001 , republicată ,  
cu modificările şi completările ulterioare :                                                          
Nr. consilieri in funcţie  =  11        Voturi „ Pentru ”      =          11                                                          
Nr. consilieri prezenţi    =  11                 Voturi  „ Împotrivă ”  =          0     
      „ Abţineri ”               =         0  


