
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind 
stabilirea conditiilor în care se acorda dreptul de acces pe domeniul public și privat al

Comunei Rușețu, în vederea instalarii de infrastructura de comunicatii electronice,
conform dispozitiilor legislatiei in vigoare

Consiliul local al comunei Rușețu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de _______,
             Având în vedere :

- referatul Primarului comunei Rușețu de prezentare și motivare a proiectului de
hotărâre înregistrat la nr.666/10.02.2020;

- raportul Compartimentului urbanism din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.________/____________;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
- prevederile Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii

electronice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de

comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului
instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul 1rivate1rative;

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), si art.196 alin.(1) lit.a), din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative,

Adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1.- Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosinta proprietatii publice
si private a comunei Rușețu, de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice.

Art. 2.- Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea
publica sau 1rivate a comunei  sunt prevazute in anexa 1.

Art. 3.- Se aproba Regulamentul privind  conditiile in care se realizeaza accesul pe
proprietatea publica sau 1rivate a comunei Rușețu in vederea instalarii, intreţinerii, inlocuirii
sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura,
precum si  masurile privind construirea retelelor de comunicatii electronice,conform anexei
nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.4.- Se aproba modelul cadru pentru CONTRACT de  constituire a dreptului de
servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publica/privata în vederea instalarii,
întretinerii, înlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de
infrastructura necesare sustinerii acestora,conform anexei nr.3 parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.5.- Primarul comunei Rușețu prin Compartimentul de urbanism pune în aplicare
prezenta hotărâre. 

Art.6.- Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată
autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor şi instituţiilor interesate şi se aduce
la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Rușețu.

      INIȚIATOR,   AVIZAT PENTRU LEGALITATE
 PRIMAR,      SECRETAR,
Florin Snae      Gabriel Dinu
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