ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA HIDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.25
Din 27 aprilie 2007
Privind participarea comunei Hida la activităţile de
implementare a serviciului universal în localitatea Trestia
Consiliul local al comunei Hida , judeţul Sălaj.
Având în vedere Expunerea de motive a primarului, Raportul compartimentului de
specialitate nr.819/2007 şi avizul comisiei de specialitate.
Văzând prevederile art.36 al.2 lit.e şi ale alin.7 lit.a şi ale art.45 alin.1 şi 2 lit.f din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, Ordonanţa de Urgenţă nr.
134 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 13 iunie 2002 privind
cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea
nr. 591 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002
privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, ale Legii Nr. 304 din 4 iulie 2003
pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de
comunicaţii electronice.
În temeiul art.45 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală:
H O T Ă R E Ş T E:

Art.1 Se aprobă participarea comunei Hida la activităţile de implemenatre a serviciului
universal în localitatea Trestia, prin semnarea Antecontractului-cadru de gestionare a
telecentrului prevăzut în Anexa nr.1 şi ulterior, în cazul desemnării unui furnizor de serviciu
universal, a Contractului-cadru de gestionare a telecentrului prevăzut în Anexa nr.2.
Art.2 Comuna Hida va gestiona un telecentru în localitatea Trestia, având obligaţia să
furnizeze, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru prevăzut la art.1, serviciu de
gestionare a telecentrului constând în:
- asigurarea şi întreţinerea spaţiului necesar funcţionării telecentrului, inclusiv furnizarea
de energie electrică şi termică.
- Operarea, întreţinerea şi paza echipamentelor instalate în telecentru, inclusiv asigurarea
personalului necesar funcţionării telecentrului
- Asigurarea posibilităţii utilizatorilor finali a de a avea acces la serviciile de comunicaţii
electronice furnizate în cadrul telecentrului, la tarifele comunicate de furnizorul de
serviciu universal, încasarea contrvalorii serviciilor de la utilizatorii finali şi plata
facturilor emise de furnizorul de serviciu universal pentru servicile furnizate

Art.3 Se împuterniceşte domnul Petruş Dumitru, primarul comunei Hida, să semneze
Antecontractul-cadru de gestionare a telecentrului prevăzut în Anexa nr.1 şi să ducă la
îndeplinire obligaţiile asumate prin acesta.
Art.4 Anexele nr.1 şi 2 fac pateu integrantă din prezenta.
Art.5 Prezenta se comunică la :
 Instituţia Prefectului judeţului Sălaj.
 Populaţiei prin afişare
 Primarul comunei
 Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COPACIU PETRU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BALOTA DUMITRU-DORIAN

