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      HOTÃRÂREA NR._____ 
      DIN 18.09.2020 
Priveste: darea in administrare a unui bun apartinand domeniului privat de interes local al 
orasului Rupea, catre Serviciul de Telecomunicații Speciale București.  
 
Consiliul local al orașului Rupea întrunit în sedintã ordinara, 
 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al Primarului orașului Rupea 
 - raportul de specialitate al Secretarului General al orasului Rupea,  
 - adresa nr. 267291/2020 a Serviciul de Telecomunicații Speciale București.  
 - prevederile art.129, alin (2) lit c), alin.(6) lit. b) din OUG nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei,  
- dispozițiile art. 362 coroborat cu art. 298-301 din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ 
- prevederile art. 867-870 din Codul Civil; 

În temeiul prevederilor art. 136, alin(1), art.139, alin.(1), alin (3) lit. g), alin (5) si ale 
art. 196 alin (1), lit. a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei:  
 

HOTÃRÃŞTE: 
 
Art.1. Se aproba darea in administrare pe o perioada de 15 ani a unui bun apartinand 
domeniului privat de interes local al orasului Rupea , catre Serviciul de Telecomunicații 
Speciale București, constand in  teren în suprafață de 300 mp, număr cadastral 102540, 
înscris în Cartea funciară nr. 102540, situat în Rupea, în vederea modernizării infrastructurii 
de telecomunicații speciale, prin realizarea unui nou amplasament de radiocomunicații STS, 
respectiv construirea unui turn (pilon) de radiocomunicații. 
Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare , prevazut in anexa nr.1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare.  
Art.3. Se imputerniceste Primarul orasului Rupea sa semneze contractul de dare in 
administrare  
Art. 4 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea  
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA    
ANTAL MARIA                                                                                                              Secretar General U.A.T.  

                                 jr. Ioana Madalina Roman     
 
 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. consileri Prez. Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  13 2 13 - - 
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