ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 58/15.06.2015
privind aprobarea completarii Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe
proprietatea publica sau privata a comunei Frecatei in vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul
de utilizare partajata a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de
comunicaţii electronice
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi avizul comisiei de
specialitate a Consiliului local Frecăţei;
Luand in considerare solicitarea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. pentru
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ, privind dreptul de acces pe terenul in
suprafata de 10 mp situat din suprafata de 100 m.p., din localitatea Telita, destinat construirii si
functionarii unui punct local de distributie pentru sistemul broadband;
Tinand cont de:
- prevederile art. 3, 5, 6, 7, 13 si 37 Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice;
- prevederile art 51 alin (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr 43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legeii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2), litera ,,d”din Legea nr. 215/2001 –Legea administratiei publice locale
, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza art 36, alin (2) lit.,,c”art. 45, alin.(2) lit. ,,c” din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aproba completarea art. 4. alin. (3) din Regulamentul referitor la modul de exercitare a accesului
pe proprietatea publică sau privată a comunei Frecatei, judeţul Tulcea în vederea instalării, întreţinerii,
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare
susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind
constituirea de reţele de comunicaţii electronice, anexa nr 1 la aprobat prin HCL nr 81/2013, prin
introducerea dupa art. 4 alin. (7) a unui nou alineat (8) care va avea urmatorul continut:
,,Art. 4 alin (8) - Prin exceptie de la art 4 alin (3) pentru terenul apartinand domeniului public/ privat al
comunei Frecatei, dreptul de acces se realizeaza gratuit pana la suprafata de 10 mp, inclusiv.”
Art. 2. Secretarul comunei Frecatei, judetul Tulcea va comunica prezenta hotarare compartimentului
Urbanism, din cadrul Primariei comunei Frecatei, ANCOM, Institutiei Prefectului- Judetul Tulcea,
persoanelor interesate si o va afisa la sediul Primariei.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13 consilieri
locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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