ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau
privată a Comunei Teaca în vederea instalarii, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de
comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora,
modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructura , precum și măsurile privind
construirea de rețele
de comunicații elctronice

Consiliul Local al comunei Teaca, judeţul Bistrița-Nasaud întrunit in ședință ordinară în data de
31.05.2021

Având in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Teaca nr. 3134/ 26.03.2021
- raportul compartimentului de specialitate nr. 3135/ 26.03.2021
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local
In conformitate cu prevederile:
- art. 286 alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare
- art. 1166-1179, din Legea 287/ 2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările
ulterioare
- art. 1 alin.(2) lit. a), art. 3 alin.(3), art. 4, art. 5, art. 6 alin.(3), alin. (4), art. 12 alin.(1) și art.
13 din Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații
electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de
comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare
- art. 6 alin. (3) și (5) și art. 13 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor
de comunicaţii electronice
- art.1 alin. (2) din Decizia ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi
percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică
- art.10 alin. (1) din OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, cu modificările și
completările ulterioare
- art. 52, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.139 alin.(1), coroborat cu art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Regulamentul privind condiţiile în care se realizează accesul pe
proprietatea publică sau privată a Comunei Teaca în vederea instalării, intreţinerii, înlocuirii sau
mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare
susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și
măsurile privind construirea de rețele de comunicaţii electronice, conform anexei nr.1 care face
parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba CONTRACTUL-CADRU de constituire a dreptului acces pe proprietatea
publică a Comunei Teaca în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, conform
anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aproba Lista tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de
acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică conform anexei nr.3 care face parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art.4. Se împuternicește primarul Comunei Teaca să semneze contractele de acces pe
proprietatea publică ce se vor încheia cu furnizorii de rețele publice de comunicații electronice
precum și orice act adițional ce se consideră a fi necesar sau impus de legislație .
Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un numar de 14 voturi ”pentru” , din 14 consilieri
prezenți la ședință.
Art.6. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică și se comunică cu :
- Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud
- Primarul comunei Teaca

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihalci Ioan
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Contrasemnează pt.legalitate,
Secretar general U.A.T.,
Cioșan Ana

