România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 13
din 22 februarie 2018
Privind închirierea pe construcţia „Turn metalic de sustinere statie de baza pentru
servicii de comunicatii electronice” situat în localitatea Crivina şi la baza acestuia a unei
suprafeţe de 50 mp, pentru amplasarea echipamentelor specifice de telecomunicaţii aferente
unei staţii de telefonie mobilă.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea asigurării modalităţilor de îmbunătăţire a condiţiilor de
viaţă a locuitorilor comunei Nădrag, la standarde moderne, prin asigurarea accesului la telefonie.
Având în vedere solicitarea depusă de singurul operator de telefonie mobilă care asigură
servicii specifice în comuna Nădrag.
Având în vedere documentaţia tehnică cadastrală. întocmită .
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. b) şi alin.(6) lit. a) pct.11 din Legea nr. 215
/ 2001 republicată privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 al. (1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă închirierea pe construcţia „Turn metalic de sustinere statie de baza
pentru servicii de comunicatii electronice” şi la baza acestuia, turn situat în localitatea Crivina,
ce face parte din domeniul privat al Comunei Nădrag, a unei suprafeţe de 50 mp, pentru
amplasarea echipamentelor specifice de telecomunicaţii aferente unei staţii de telefonie mobilă,
calitatea de chiriaş revenind SC Telekom Romania Mobile Communications. SA, singurul
operator de telefonie mobilă care asigură servicii specifice în comuna Nădrag.
Art. 2 Se aprobă încheierea contractului pentru o perioadă de 19 ani, taxa de
închiriere fiind de 1.350 euro/an plătiţi în lei la cursul de schimb de la data plăţii.
Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Inspector urbanism.
- Afişare.
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