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H O T A R A R E 
privind  ocuparea definitiva a 36,8 mp teren,  din domeniul public al comunei 

Bodești, pentru  amplasarea stâlpilor  necesari realizării obiectivului  de 
investiție “ Înființare  cablu cu fibre optice Orange in județul Neamț”, de către 

S.C.ORANGE ROMANIA S.A 
 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 

 Având în vedere realizarea obiectivului  de investiție “ Înființare  cablu cu fibre optice 
Orange in județul Neamț”, de către S.C.ORANGE ROMANIA S.A. 

Văzând  referatul consilierului Iftode Elena responsabil cu amenajarea teritoriului si urbanism 
prin care se impune ocuparea definitivă a unei suprafețe de teren  aparținând domeniului public al 
comunei Bodești necesara realizării  lucrărilor de investiții “ Înființare  cablu cu fibre optice 
Orange in județul Neamț”, expunerea de motive a primarului comunei Bodești  la proiectul de 
hotărâre si  avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările si completările ulterioare si a art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publica locala, republicată,  cu modificările si completările ulterioare ; 
 In baza art. 36 alin. 2 lit."c" şi 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica 
locala, republicată,  cu modificările si completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1  Se aproba ocuparea definitiva a 36 mp. teren din domeniul public al comunei Bodești 
în vederea amplasării  stâlpilor  necesari realizării obiectivului  de investiție “ Înființare  cablu 
cu fibre optice Orange in județul Neamț”, de către S.C.ORANGE ROMANIA S.A. 
 Art. 2 Consilierul U.A.T. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

Art. 3  Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 

 
Nr. 13 din 22.04.2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Busuioc Elena 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 


