
                
 
     
 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor 

județene aparținând domeniului public al județului Olt Ministerului pentru 
Societatea Informațională , în vederea implementării Proiectului „RO –

NET – Construirea  unei infrastructuri naționale de broadband în zonele 
defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale ” 

 
Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 276/12.01.2016 cu privire la aprobarea 

Proiectului de Hotărâre nr. 277/12.01.2016 ; 
 raportul nr. 278/12.01.2016 al Serviciului Dezvoltare Regională; 
 raportul nr. 1794/23.02.2016 al Comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii; 

 raportul nr. 1874/23.02.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică,realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;  

 Adresele Ministerului pentru Societatea Informațională 
nr.497/14.07.2015 și nr.76746/10.09.2015 înregistrate la Consiliul 
Județean Olt sub nr.7909/16.07.2015, respectiv nr.9917/11.09.2015; 

 Cererea Ministerului pentru Societatea Informațională 
nr.771/04.09.2015, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10070/15.09.2015;  

 Adresa transmisă prin e-mail a reprezentantului TELEKOM ROMANIA, 
înregistrată la Consiliului Județean Olt sub nr. 380/14.01.2016, prin care 
se comunică lista cu amplasamentele drumurilor județene necesare pentru 
emiterea Hotărârii Consiliului Județean Olt;  

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr.963/2014 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RO – NET – 
Construirea  unei infrastructuri naționale de broadband în zonele 
defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale ”; 

 Prevederile art.2, alin.(1), lit.a) , art.3 , alin(3) , art.8, art.13 alin.(1) și (7) 
din Legea nr.154/2012  privind regimul infrastructurii rețelelor de 
comunicații electronice; 



 Prevederile art.874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modifcările și completările ulterioare; 

 Prevederile art.10 și art.124 din Legea nr.215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.c),  alin.(4), lit.a) , art.97 alin.(1), 

art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1), lit.c)  din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se aprobă dreptul de acces cu titlu gratuit, pe o perioadă de 18 
ani, pe traseul drumurilor județene aparținând domeniului public al Județului 
Olt, Ministerului pentru Societatea Informațională , în vederea implementării 
Proiectului „RO –NET – Construirea  unei infrastructuri naționale de broadband 
în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale ”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se mandatează domnul Paul Stănescu, Președintele Consiliului 
Județean Olt , să încheie contractul de constituire a dreptului de servitute 
pentru realizarea accesului, în condițiile prevăzute la art.1., cu respectarea 
contractului-standard de acces publicat de Autoritatea Națională pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații și ale Legii nr.154/2012 privind 
regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, Ministerului pentru Societatea 
Informațională,  Serviciului dezvoltare regională, Direcţiei Tehnice și Investiții, 
Serviciului Administrarea patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 
Monitorizarea  Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea 
Județeană de Transport,  din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului 
Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt. 

   
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  
    
Contrasemnează,  

Secretar al Judeţului, 
Gabriel BULETEANU  

 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 32 de voturi “Pentru” 
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