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                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea  
publică a Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Glodeanu Sărat, 

 județul Buzău, pentru  RCS & RDS SA  în vederea instalării, întreţinerii, 
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a  

elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora 
  

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 

numărul 6318/3 iulie 2020;  

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului, înregistrat cu numărul 6338/3 iulie 2020; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- adresa RCS & RDS SA, înregistrată la Primăria Comunei Glodeanu Sărat cu nr. 6138/29 

iunie 2020, prin care solicită încheierea contractului privind constituirea dreptului de 

acces pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau 

mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 

susţinerii acestora; 

- certificatul de urbanism nr. 32/12 aprilie 2019 emis de Consiliul Județean Buzău; 

- prevederile art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (10) și art. 12 alin. (1) 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; 

- prevederile art. 2 alin. (1) din Decizia  ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime ce 

pot fi percepute pentru exercitarea pe deasupra, în, sau sub imobilele proprietate 

publică; 

- prevederile art. 554, 621 și 755 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare coroborate cu cele ale Legii 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. 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b și lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 

alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și art. 287 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Se aprobă constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică a Unităţii 

Administrativ-Teritoriale Comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru RCS & RDS SA  în 

vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a 

elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, conform contractului care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Tariful pentru exercitarea dreptului de acces, consituit potrivit art. 1 nu poate depăși 

valoarea de zero lei. 

Art.3 Durata Contractul prevăzut la art. 1 este de 15 ani de la data înregistrării, cu 

posibilitatea prelungirii în mod tacit, pentru perioade succesive de câte 5 (cinci) ani (perioade 

extinse), dacă niciuna din parțile contractante nu notifică cealaltă parte cu privire la încetarea 

la termen a contractului printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, primită cu 

cel putin șase luni înaintea datei de expirare a perioadei initiale/extinse. 

Art.4 Se împuterniceşte Primarul Comunei Glodeanu Sărat, să semneze contractul  prevăzut 

în anexă. 

Art.5 Primarul comunei Glodeanu Sărat prin intermediul compartimentelor de specialitate va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 

Art.6 Secretarul general al  comunei va comunica prezenta Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Buzău, Primarului comunei Glodeanu Sărat, compartimentelor de resort din cadrul aparatului 

de specialitate. 

Art.7 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, se comunică Primarului comunei 

Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului - Județul Buzău, compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate, RCS & RDS SA  - PL Buzău, în condițiile și termenele prevăzute de 

lege, prin grija secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

 
Nr. 31/3 iulie 2020 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
   Secretar general al comunei, 

             Corina CAZACU    


