
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 82711 din 11.11.2022 

 
privind acordul Consiliului Local Roman pentru realizarea 

obiectivului de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de 

telecomunicații de fibră optică – studii de fezabilitate DJTS 
Neamț”, beneficiar Serviciul de Telecomunicații Speciale 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

  

Examinând referatul de aprobare nr. 82713 din 11.11.2022 înaintat de 
către Primarul Municipiului Roman - dnul Leonard Achiriloaei, precum şi 

raportul de specialitate nr. 84181 din 17.11.2022 al Direcției de Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului; 
 Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.11.2022 al Secretarului 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.11.2022 al 
Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului și  avizul favorabil 
nr.____ din .11.2022  al Comisiei juridice;  

Având în vedere: 
- solicitarea nr. 79589 din 01.11.2022  a Serviciului de Telecomunicații 

Speciale prin împuternicit S.C. Gauss S.R.L. 
Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b”, art, 139, alin. 

3, lit. „g”, art. 140, precum și art. 196, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 28, din Regulamentul General de Urbanism 
aprobat prin H.G. nr. 525/1996; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. Se aprobă acordul Consiliului Local Roman, în calitate de 
administrator al domeniului public/privat al UAT Roman, pentru realizarea 
obiectivului de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații de fibră 

optică – studii de fezabilitate DJTS Neamț”, beneficiar Serviciul de 

Telecomunicații Speciale. 
 



 

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 3 Secretarul General al municipiului Roman va comunica prezenta 
hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 
privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 
 



 

 

                            

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1         www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 
Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 82719 din 11.11.2022   
 
  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local Roman pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de 

telecomunicații de fibră optică – studii de fezabilitate DJTS Neamț”, 

beneficiar Serviciul de Telecomunicații Speciale 
 
 

Ca urmare a solicitării Serviciului de Telecomunicații Speciale prin 
supscrisa S.C. Guauss S.R.L. supun spre aprobare acordul Consiliului Local 
Roman pentru realizarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de 
telecomunicații de fibră optică”, beneficiar Serviciul de Telecomunicații 

Speciale.  
Obiectivul de investiții propus vizează construirea unei infrastructuri 

subterane între Piatra Neamț, Roman, Garcina, Girov, Dochia, Ștefan cel Mare, 
Bărgăuani, Făurei, Ruginoasa, Dulcești, Trifești, Horia și Cordun, utilizând 
resurse de comunicații de fibră optică montate îngropat și protejate în tubulatură 

specială. 
Din solicitare rezultă că rețelele subterane de telecomunicații nou 

proiectate sunt amplasate pe domeniul public/privat, atât în intravilanul cât și 

extravilanul Municipiului Roman, fiind necesar acordul Consiliului Local pentru 
realizarea acestuia. 

Prezentul proiect și referat de aprobare va fi inaintat Direcției de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului in vederea intocmirii raportului de 
specialitate.  

 
Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 

INIŢIATOR, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 



 

 

                
   MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1        www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
Nr. 84183 din 17.11.2022                        
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local Roman pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de 

telecomunicații de fibră optică – studii de fezabilitate DJTS Neamț”, 
beneficiar Serviciul de Telecomunicații Speciale 

 
Prin proiectul de hotărâre nr. 82717 din 11.11.2022 și prin referatul de 

aprobare nr. 82719 din 11.11.2022, Primarul municipiului Roman – d-nul 
Leonard ACHIRILOAEI  propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local cu 
privire la acordul Consiliului Local Roman pentru realizarea proiectului de 
investiții “Dezvoltarea infrastructură de telecomunicații de fibră optică – studii 
de fezabilitate DJTS Neamț” ca urmare a solicitării Serviciului de 
Telecomunicații Speciale prin împuternicit S.C. GAUSS S.R.L.  

 
1.NECESITATEA:  

       Necesitatea proiectului a apărut ca urmare a solicitării Serviciului de 
Telecomunicații Speciale  prin subscrisa S.C. Gauss S.R.L. în scopul realizării 

proiectului de investiții “Dezvoltarea infrastructură de telecomunicații de fibră 

optică – studii de fezabilitate DJTS Neamț”.   
       Obiectivul de investiții propus vizează construire unei infrastructuri 
subterane între Piatra Neamț, Roman, Garcina, Girov, Dochia, Ștefan cel Mare, 
Bărgăuani, Făurei, Ruginoasa, Dulcești, Trifești, Horia și Cordun, utilizând 
resurse de comunicații de fibră optică montate îngropat și protejate în tubulatură 

specială. 
 

   2.OPORTUNITATEA:  
       Astfel se propune realizarea unei rețele de distribuție pe suport de fibră 
optică  (amplasată subteran și/sau aerian) interconectată prin infrastructura de 

transport utilizată de S.T.S. care asigură interconectarea nodurilor centrale de 

distribuție a serviciilor din fiecare reședință de județ cu rețeaua magistrală 

administrată de S.T.S., prin intermediul rețelei de distribuție de fibră optică nou 

construită și al infrastructurii de transport pe suport de fibră optică utilizată de 

S.T.S. 
  
  3. LEGALITATEA:  



 

 

Proiectul de hotărâre propus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului 
Local al municipiului Roman, este justificat și susținut din punct de vedere legal, 
de următoarele acte legislative în vigoare:  

- luând în considerare dispozițiile art. 28, din Regulamentul General de 
Urbanism aprobat prin H.G.R. 525/1996 

 - în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b”, art. 196, alin. 

(1) şi art. 140,  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și 

oportun și recomand adoptarea acestuia. 
 

Arhitect şef, 
Andreea-Cătălina DĂNILĂ-MOISEI 


