
  RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMMUUNNAA  BBAAHHNNAA  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  
Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002  

e-mail: primaria@bahna.ro 

     

H O T Ă R Â R E A   

Nr.23 din 29 mai 2015 
 

privind: aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp. 

din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în localitatea Ţuţcanii din Vale, județul Neamţ, 

aparținând domeniului public al comunei Bahna județul Neamţ , Ministerului pentru Societatea 

Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri 

naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” 

 

Consiliul Local al comunei Bahna, județul Neamţ, întrunit în sedință ordinară la data de 29 

mai 2015, 

 Având în vedere:  

- Adresa MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA cu nr.166/09.01.2015 prin 

care face cunoscut faptul că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 963/2014, în cursul anului 2015, în 

localitatea Bahna,Broşteni,Ţuţcanii din Vale şi Băhnişoara de pe raza UAT Bahna, județul Neamţ, 

urmează să se implementeze proiectul “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de 

broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, solicitând totodată sprijin și 

susținere pentru  implementarea proiectului; 

- Adresa Consiliului Județean cu nr.2082/09.02.2015, prin care solicită suportul pentru eliberarea 

tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, precum și pentru “identificarea și punerea la dispoziția 

proiectului a spațiilor/locațiilor necesare amplasării punctelor locale de distribuție”; 

- Adresa Instituției Prefectului Județului Neamţ cu nr.901/10.02.2015 prin care face cunoscut faptul că 

în  localitățile Bahna,Broşteni,Ţuţcanii din Vale şi Băhnişoara , de pe raza UAT Bahna, județul  Neamţ  

urmează să se implementeze proiectul “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de 

broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”;  

- Cererea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (TELEKOM ROMANIA MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A.), în calitate de Operator-Concesionar, înregistrată la Primăria comunei 

Bahna sub nr.956/07.05.2015, prin care solicită “demararea procedurilor pentru încheierea 

contractului  de drept de acces cu titlu gratuit pentru locaţia teren aferen clădire şcoală din sat Ţuţcanii 

din Vale”;  

-avizul favorabil dat proiectului de hotarare de catre comisia de specialitate a Consiliului Local 

1130/28.05.2015; 

-Raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei  nr.1089/21.05.2015  ; 

-Referatul de aprobare al domnului Ploşniţă Liviu Cristian, primarul comunei nr.1088/21.05.2015; 

            În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii 

rețelelor de telecomunicații electronice; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 literele “b”, “c” și “d” din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completarile ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T A R A S T E :             

 

 Art.1. Se aprobă dreptul de acces cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, pentru o un teren cu 

suprafața utilă de 10 mp. din imobilul teren aferent clădire scoală situat în localitatea Ţuţcanii din 



Vale, comuna Bahna, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei, în administrarea 

Consiliului Local, si respectiv pentru infrastructura asociată: 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, destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie a sistemului 

broadband (PABL) , MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA în vederea 

implementării proiectului “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în 

zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”. 

Art.2. Se mandatează domnul Ploşniţă Liviu -Cristina, Primarul Comunei Bahna, să încheie 

contractul cu privire la dreptul de acces cu titlu gratuit pe durata de 20 de ani, pentru terenul din 

imobilul situat în localitatea Ţuţcanii din Vale, comuna Bahna, județul Neamţ, , aparținând 

domeniului public al comunei, în administrarea Consiliului Local al comunei Bahna, județul Neamţ, 

în calitate de reprezentant legal al Comunei.  

 

Art.3. Planul de amplasament și delimitare al imobilului, releveul corpului de clădire/planul 

de situație și  planul de încadrare în zonă anexate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ;i 

institutiilor interesate 

 

. 
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                      CONSILIER, 

    CĂPRIOARĂ BOGDAN-VASILE                                         Contrasemnează  pentru legalitate, 

                                                                                                        Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

              Secretarul comunei, 

                    Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  RROOMMÂÂNNIIAA  
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H O T Ă R Â R E A   

Nr.24 din 29 mai 2015 
 

privind: aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp. 

din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în localitatea Bahna, județul Neamţ, aparținând 

domeniului public al comunei Bahna județul Neamţ , Ministerului pentru Societatea 

Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri 

naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” 

 

Consiliul Local al comunei Bahna, județul Neamţ, întrunit în sedință ordinară la data de 29 

mai 2015, 

 Având în vedere:  

- Adresa MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA cu nr.166/09.01.2015 prin 

care face cunoscut faptul că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 963/2014, în cursul anului 2015, în 

localitatea Bahna,Broşteni,Ţuţcanii din Vale şi Băhnişoara de pe raza UAT Bahna, județul Neamţ, 

urmează să se implementeze proiectul “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de 

broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, solicitând totodată sprijin și 

susținere pentru  implementarea proiectului; 

- Adresa Consiliului Județean cu nr.2082/09.02.2015, prin care solicită suportul pentru eliberarea 

tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, precum și pentru “identificarea și punerea la dispoziția 

proiectului a spațiilor/locațiilor necesare amplasării punctelor locale de distribuție”; 

- Adresa Instituției Prefectului Județului Neamţ cu nr.901/10.02.2015 prin care face cunoscut faptul că 

în  localitățile Bahna,Broşteni,Ţuţcanii din Vale şi Băhnişoara , de pe raza UAT Bahna, județul  Neamţ  

urmează să se implementeze proiectul “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de 

broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”;  

- Cererea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (TELEKOM ROMANIA MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A.), în calitate de Operator-Concesionar, înregistrată la Primăria comunei 

Bahna sub nr.957/07.05.2015, prin care solicită “demararea procedurilor pentru încheierea 

contractului  de drept de acces cu titlu gratuit pentru locaţia teren aferen clădire şcoală din sat Bahna”;  

-avizul favorabil dat proiectului de hotarare de catre comisia de specialitate a Consiliului Local 

1130/28.05.2015; 

-Raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei  nr.1089/21.05.2015  ; 

-Referatul de aprobare al domnului Ploşniţă Liviu Cristian, primarul comunei nr.1088/21.05.2015; 

 În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii 

rețelelor de telecomunicații electronice; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 literele “b”, “c” și “d” din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completarile ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T A R A S T E :             
 



 Art.1. Se aprobă dreptul de acces cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, pentru o un teren cu 

suprafața utilă de 10 mp. din imobilul teren aferent clădire şcoală situat în localitatea Bahna, comuna 

Bahna, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei, în administrarea Consiliului Local, 

si respectiv pentru infrastructura asociată: 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, 

destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie a sistemului broadband (PABL) si 

pentru un punct de insertie in reteaua de fibra optica existenta (PI), MINISTERULUI PENTRU 

SOCIETATEA INFORMAȚIONALA în vederea implementării proiectului “Ro-NET – Construirea 

unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor 

structurale”. 

Art.2. Se mandatează domnul Ploşniţă Liviu -Cristinan, Primarul Comunei Bahna, să încheie 

contractul cu privire la dreptul de acces cu titlu gratuit pe durata de 20 de ani, pentru terenul  situat în 

localitatea Bahna, comuna Bahna, județul Neamţ, , aparținând domeniului public al comunei, în 

administrarea Consiliului Local al comunei Bahna, județul Neamţ, în calitate de reprezentant legal al 

Comunei. 

 

Art.3. Planul de amplasament și delimitare al imobilului, releveul corpului de clădire/planul 

de situație și  planul de încadrare în zonă anexate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ;i 

institutiilor publice inetresate. 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  CĂPRIOARĂ BOGDAN-VASILE                                     Contrasemnează  pentru legalitate, 

                                                                                                Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

Secretarul comunei, 

           Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 
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H O T Ă R Â R E A   

Nr.25 din 29 mai 2015 
 

privind: aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp. 

din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în localitatea Broşteni, județul Neamţ, 

aparținând domeniului public al comunei Bahna județul Neamţ , Ministerului pentru Societatea 

Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri 

naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” 

 

Consiliul Local al comunei Bahna, județul Neamţ, întrunit în sedință ordinară la data de 29 

mai 2015, 

 Având în vedere:  

- Adresa MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA cu nr.166/09.01.2015 prin 

care face cunoscut faptul că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 963/2014, în cursul anului 2015, în 

localitatea Bahna,Broşteni,Ţuţcanii din Vale şi Băhnişoara de pe raza UAT Bahna, județul Neamţ, 

urmează să se implementeze proiectul “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de 

broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, solicitând totodată sprijin și 

susținere pentru  implementarea proiectului; 

- Adresa Consiliului Județean cu nr.2082/09.02.2015, prin care solicită suportul pentru eliberarea 

tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, precum și pentru “identificarea și punerea la dispoziția 

proiectului a spațiilor/locațiilor necesare amplasării punctelor locale de distribuție”; 

- Adresa Instituției Prefectului Județului Neamţ cu nr.901/10.02.2015 prin care face cunoscut faptul că 

în  localitățile Bahna,Broşteni,Ţuţcanii din Vale şi Băhnişoara , de pe raza UAT Bahna, județul  Neamţ  

urmează să se implementeze proiectul “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de 

broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”;  

- Cererea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (TELEKOM ROMANIA MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A.), în calitate de Operator-Concesionar, înregistrată la Primăria comunei 

Bahna sub nr.954/07.05.2015, prin care solicită “demararea procedurilor pentru încheierea 

contractului  de drept de acces cu titlu gratuit pentru locaţia teren aferen clădire şcoală din sat 

Broşteni”;  

-avizul favorabil dat proiectului de hotarare de catre comisia de specialitate a Consiliului Local  

1130/28.05.2015; 

-Raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei  nr.1089/21.05.2015  ; 

-Referatul de aprobare al domnului Ploşniţă Liviu Cristian, primarul comunei nr.1088/21.05.2015; 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor 

de telecomunicații electronice; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 literele “b”, “c” și “d” din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completarile ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T A R A S T E :             
 



 Art.1. Se aprobă dreptul de acces cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, pentru o un teren cu 

suprafața utilă de 10 mp. din imobilul teren aferent clădire şcoală situat în localitatea Broşteni, 

comuna Bahna, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei, în administrarea Consiliului 

Local, si respectiv pentru infrastructura asociată: 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, destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie a sistemului 

broadband (PABL) , MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA în vederea 

implementării proiectului “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în 

zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”. 

Art.2. Se mandatează domnul Ploşniţă Liviu -Cristinan, Primarul Comunei Bahna, să încheie 

contractul cu privire la dreptul de acces cu titlu gratuit pe durata de 20 de ani, pentru terenul  situat în 

localitatea Broşteni, comuna Bahna, județul Neamţ, , aparținând domeniului public al comunei, în 

administrarea Consiliului Local al comunei Bahna, județul Neamţ, în calitate de reprezentant legal al 

Comunei. 

 

Art.3. Planul de amplasament și delimitare al imobilului, releveul corpului de clădire/planul 

de situație și  planul de încadrare în zonă anexate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor şi 

autoritatilor  interesate. 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  CĂPRIOARĂ BOGDAN-VASILE                                     Contrasemnează  pentru legalitate, 

                                                                                                Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

Secretarul comunei, 

             Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 
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H O T Ă R Â R E A   

Nr.26 din 29 mai 2015 
 

privind: aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit pe un teren cu suprafața utilă de 10 mp. 

din imobilul  teren aferent clădire şcoală situat în localitatea Băhnişoara, județul Neamţ, 

aparținând domeniului public al comunei Bahna județul Neamţ , Ministerului pentru Societatea 

Informațională în vederea implementării proiectului “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri 

naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” 

 

Consiliul Local al comunei Bahna, județul Neamţ, întrunit în sedință ordinară la data de 29 

mai 2015, 

 Având în vedere:  

- Adresa MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA cu nr.166/09.01.2015 prin 

care face cunoscut faptul că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 963/2014, în cursul anului 2015, în 

localitatea Bahna,Broşteni,Ţuţcanii din Vale şi Băhnişoara de pe raza UAT Bahna, județul Neamţ, 

urmează să se implementeze proiectul “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de 

broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”, solicitând totodată sprijin și 

susținere pentru  implementarea proiectului; 

- Adresa Consiliului Județean cu nr.2082/09.02.2015, prin care solicită suportul pentru eliberarea 

tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, precum și pentru “identificarea și punerea la dispoziția 

proiectului a spațiilor/locațiilor necesare amplasării punctelor locale de distribuție”; 

- Adresa Instituției Prefectului Județului Neamţ cu nr.901/10.02.2015 prin care face cunoscut faptul că 

în  localitățile Bahna,Broşteni,Ţuţcanii din Vale şi Băhnişoara , de pe raza UAT Bahna, județul  Neamţ  

urmează să se implementeze proiectul “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de 

broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”;  

- Cererea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (TELEKOM ROMANIA MOBILE 

COMMUNICATIONS S.A.), în calitate de Operator-Concesionar, înregistrată la Primăria comunei 

Bahna sub nr.955/07.05.2015, prin care solicită “demararea procedurilor pentru încheierea 

contractului  de drept de acces cu titlu gratuit pentru locaţia teren aferen clădire şcoală din sat 

Băhnişoara”;  

-avizul favorabil dat proiectului de hotarare de catre comisia de specialitate a Consiliului Local  

1130/28.05.2015; 

-Raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei  nr.1099/21.05.2015  ; 

-Referatul de aprobare al domnului Ploşniţă Liviu Cristian, primarul comunei nr.1088/21.05.2015; 

            În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii 

rețelelor de telecomunicații electronice; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 literele “b”, “c” și “d” din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completarile ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 45 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T A R A S T E :             

 



 Art.1. Se aprobă dreptul de acces cu titlu gratuit pe o perioada de 20 de ani, pentru o un teren cu 

suprafața utilă de 10 mp. din imobilul teren aferent clădire şcoală situat în localitatea Băhnişoara, 

comuna Bahna, județul Neamţ, aparținând domeniului public al comunei, în administrarea Consiliului 

Local, si respectiv pentru infrastructura asociată: 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, destinat construirii si functionarii unui punct local de distributie a sistemului 

broadband (PABL) , MINISTERULUI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALA în vederea 

implementării proiectului “Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în 

zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”. 

Art.2. Se mandatează domnul Ploşniţă Liviu -Cristinan, Primarul Comunei Bahna, să încheie 

contractul cu privire la dreptul de acces cu titlu gratuit pe durata de 20 de ani, pentru terenul din 

imobilul situat în localitatea Băhnişoara, comuna Bahna, județul Neamţ, , aparținând domeniului 

public al comunei, în administrarea Consiliului Local al comunei Bahna, județul Neamţ, în calitate de 

reprezentant legal al Comunei.  

 

Art.3. Planul de amplasament și delimitare al imobilului, releveul corpului de clădire/planul 

de situație și  planul de încadrare în zonă anexate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prin grija secretarului comunei prezenta hotarare va fi comunicata persoanelorşi 

autoritatilor  interesate. 

 

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

               CĂPRIOARĂ BOGDAN-VASILE                        Contrasemnează  pentru legalitate, 

                                                                                                Conf. art. 47 din Legea nr.215/2001( r), 

Secretarul comunei, 

           Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


