ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 162 din 28.09.2017
Privind aprobarea cheltuielilor necesare în vederea instalării în localitatea Ulmoasa a retelei de
comunicații prin fibră optică de către SC RCS&RDS SA. .
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.09.2017
Având în vedere:
- cererea nr. 9674/27.09.2017 a SC RCS&RDS SA. ,
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate 1,2 si 3 ale Consiliului Local,
- avizul Secretarului oraşului văzând ca au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind
transparenţa decizionala în administratia publica;
În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii republicată cu modificarile ulterioare;
- HCL nr.15/2017 a Consiliului Local Tautii Magheraus, pentru aprobarea bugetului local pe
anul 2017.
- În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
şi completările ulterioare,.
În temeiul prevederilor art 36, art.39 alin.1 , art. 45 , coroborate cu art. 115 alin.1 lit.”b” ,
alin. 3, 5, 6 ,7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu
modificarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE;
ART.1. Se aprobă cheltuielile necesare în vederea executării de săpături pe o distanța de 615
ml pe portiunea cuprinsă între Băița și pod Ulmoasa, pentru instalarea fibrei optice îngropate de
către SC RCS&RDS SA.
ART.2. Se aproba cheltuielile necesare în vederea achiziționării a 14 buc stălpi de tipul SE4,
pentru acoerirea în totalitate a localitate a localității Ulmoasa cu reteaua de comunicații a SC
RCS&RDS SA
ART.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului Dl.
Ardelean Anton prin aparatul de specialitate.
ART.4 Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevazut de lege:
-Primarului Orasului Tautii Magherauş,
-Prefectului Judeţului Maramureş,
-Compartimentului urbanism al primariei
-SC RCS&RDS SA.
Presedinte de ședință
Gaie Nicolae Marin

Contrasemneaza SECRETAR
Bîndilă Călin-Ioan
Au fost prezenti 13 consilieri din 14 in functie
Adoptata cu unanimitate
.
Nr .162/28.09.2017
5 ex. CL/BCI

