
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
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P R O I E C T 
 Nr. 13 din 12.04.2019 

 
 
 

 
 

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. 

 
 

 Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 

PRIMAR, 
Nr. 2223 din 12.04.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre 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 
 
 
 
 

 Văzând  cererea înregistrată la Primăria comunei Bodești cu nr. 881 din 21.02.2019 a 
SC NEW TECH CORPORAȚION SRL prin care se solicită  ocuparea  terenurilor aferente 
stâlpilor ce trebuie instalați pentru lucrarea “ Înființare  cablu cu fibre optice Orange in 
județul Neamț”, de către S.C.ORANGE ROMANIA S.A, în localitatea Bodești, județul Neamț”, 
conform planurilor de situație anexa si a Memoriului tehnic prezentat, al Certificatului de 
urbanism cu nr.74/16.05.2018 a Consiliului Județean Neamț. 
 Având in vedere prevederile 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 
          Faţă de considerentele enunţate anterior, supunem spre dezbaterea şi aprobarea 
Consiliului local Bodești, proiectul de hotărâre astfel cum a fost el redactat. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
Ec. Barna Marinel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMȚ 
COMUNA BODEȘTI 

PRIMĂRIA 
Nr. 2224 din 12.04.2019 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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 
  
 

 
       Văzând Expunerea domnului Primar  Barna Marinel prin care se propune 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, conform planului de situație 
anexa si a Memoriului tehnic prezentat, al Certificatului de urbanism cu nr.74/16.05.2018 a 
Consiliului Județean Neamț., se fac următoarele precizări: 

Prin cererea înaintată către comuna Bodești, SC NEW TECH CORPORAȚION SRL prin 
care se solicită  ocuparea  terenurilor aferente stâlpilor ce trebuie instalați pentru lucrarea   
“ Înființare  cablu cu fibre optice Orange in județul Neamț”, de către S.C.ORANGE ROMANIA 
S.A, în localitatea Bodești, județul Neamț”, pe raza comunei Bodești, respectiv 92 de stâlpi 
de lemn cu suprafața de 0,40 mp teren ocupat de fiecare stâlp. 

Conform PUG comuna Bodești, terenul este situat în intravilanul satelor Bodești și 
Oșlobeni și extravilanul comunei Bodești. 
       În consecinţă apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi 
supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local, conform celor prezentate mai sus și în 
expunerea de motive a domnului primar. 

 
 
 

Consilier, 
Iftode Elena 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT, 
de specialitate 

 
 
 

 
 Subsemnata IFTODE ELENA, avand functia de consilier cu probleme de urbanism si 
amenajarea teritoriului in cadrul Primariei comunei Bodesti, prin prezentul va supun atentiei 
urmatoarele : 
 

Pentru realizarea investitiei “ Inființare  cablu cu fibre optice Orange in judetul 
Neamt”, S.C.ORANGE ROMANIA S.A., a inaintat solicitarea cu nr.490/20.02.2019. 

In UAT BODESTI se vor instala 4729 m cablu pe stalpi E-ON si 4600 m pe 92 stalpi de lemn 
care se vor instala pe domeniul public in lungul drumurilor comunale sau de deservire conform 
planurilor de situatie anexate. 

Traseele vor fi instalate aerian pe stalpi proprietate E.ON, si in sapatura la o adancime de 1.2m, 
in zonele unde nu exista suport pe stalpi. 
 Bodesti: lungime traseu 9.35km.; 
 Pentru ocuparea terenului aferent celor 92 stalpi din lemn ce se vor instala pe domeniul public 
in lungul drumurilor comunale ( retele stradale) se propune  emiterea unei hotarari de consiliu local . 

Fata de cele mai sus aratate va supun atentiei spre aprobare. 
                                                 
 
 
 
                                                                                  
 
            Data,                                                    Semnatura, 
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