
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
cu privire la: ocuparea temporara a unor terenuri din domeniul public

Consiliul Local al orasului piatra Olt,
Avand in vedere:

- Raportul de specialitate nr.14023120,04,2018 al Serviciului Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriu prin carepropun? aprobare ocupare temporara teren din domeniul public a unei suprafete de 3320 mppentru executarea lucrarii decotrstruire retea subterana-FO interurbana pentru furnizare servicii de comunicatii eiectronice;
-cererea nr' 13988/19 '04.2018 a SC RCS-RDS SA prin care solicita ocuparea temporara a unor supraf-ete de teren din
domeniul public, in zona drumurilor publice, pentru executarea lucrarii construire ietea subteranu Fo int*r,,rbana pentru
fi;rnizare servicii de comunicatii electronice;
- Certificatul de urbanism nr.25 din05.07.2017 prin care se solicita avizul Consiliului Local privind ocuparea domeniuluipublic al orasului Piatra Olt;
- Autorizatiile rtr'129119.03.2018, nr.130/19.03.2018 si nr.l3l/19.03.2018 ale Companiei Nationala de Administrare aInfrastructurii Rutiere SA;
- Aviz de amplasamentnr.287106.02.20lg al sc compania de Apa olt SA
- Aviz conditionat nr.05l/01.02.2018 al SC Telekom Romania C'ommunications SA
- Aviz de amplasament favorabil nr.2600030415119.02.2018 al Distributie Energie Oltenia SA- Avi2nr.7212169121.03.2018 al companiei Nationalede cai Ferate cFR sA
- Adresa nr.1286120.02.2018 a Consiliului Judetean Olt privind administrarea drumului judetean DJ 677 ;- HCL nt'12128.02.201 privind aprobarea inventarierii anuale a domeniului public al orasului piatra Olt,

- Hotararea Guvernului nr.1355 din27.12.2001privind atestarea clomeniului public aljudetr.rlui Ott, precum si al
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt, anexa nr.7,
- Prevederile art.36,alin.2' lit.c din Legea nr. 21512001privind Administratia Publica Locala,republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare ;
- Raportul comisiei de specialitate din cadrul bonsiliului Local al orasului piatra Olt ;
In temeiul art' 45 (3) si art.l15 din Legea rtr.21512001privind Administratia Publica Locala,republicata, cu modificarile

si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:

tn:l ' Se aproba ocuparea temporara de catre SC RCS-RDS SA a terenului in suprafata de 3320 mp (lungime 16600
1 - lalfme 0,2 m), apartinand domeniului public al orasului Piatra olt in zonadrumuriior publice , pe durata exlcutariilucrarii de construire retea subterana FO interurbana pentru furnizare servicii de comunicatii electr6nice;.

Art.2. Se obliga solicitantul de aducerea ra starea initiala a terenului.
Art.3 . Prezenta se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Olt
- Primarului orasului Piatra Olt
- Comisiilor de specialitate

SC RCS-RDS SA

Hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru

Nr.38127 .04.2018
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