
ANEXA 

ACT ADITIONAL  

nr.  ……….. din ……………..                             

la Contractul privind exercitarea dreptului de acces al S.C. Romtelecom S.A.  in zona imobilelor 

proprietate publica si privata a Municipiului Husi 

(1) Titlul contractului privind exercitarea dreptului de acces cu nr. 8180 din 31.03.2009, va avea 

următorul conținut:                                                                                                                             

“Contract privind exercitarea dreptului de acces al Telekom Romania Communications S.A. in 

zona imobilelor proprietate publica si privata a Municipiului Husi”. 

(2) Se modifică părțile contractante, după cum urmează: 

Cap. I -    PĂRŢILE CONTRACTANTE din contractul privind exercitarea dreptului de acces cu nr. 8180 

din 31.03.2009, va avea urmatorul continut: 

“1. MUNICIPIUL HUŞI, cu sediul în Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 9, judetul Vaslui, cod fiscal 3602736, 

reprezentat prin primar, ing. IOAN CIUPILAN, pe de o parte   si 

2. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.         cu sediul in Bucuresti, str.  Piata Libere    nr. 3-5, Cladirea City-Gate, 

etajele 7-18 din Turnul de Nord, Sector 1, CUI 427320, cod IBAN RO34BACX0000000030066310, deschis la Unicredit Bank 

Sucursala Grigore Mora, reprezentata prin domnul FLORIN  ZAHARIA in calitate de Supervizor Spatii Inchiriate Romania si 

doamna MIRELA BURCULET in calitate de Specialist Spatii Inchiriate Romania, pe de altă parte” . 

      (3) Temeiul legal prevazut la Cap. I alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

          “Avand in vedere aplicabilitatea prevederilor referitoare la dreptul de acces pe proprietati al 

furnizarilor de retele de comunicatii electronice in conformitate cu Legea 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 modificarile si completarile 

ulterioare, ale Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in 

Comunicatii nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de 

acces pe, deasupra, in sau sub imobilele proprietate publica.” 

(4) Denumirea si continutul Cap. IV se modifica si va avea urmatorul continut: 

 “ IV. Exercitarea dreptului de acces                                                                                                           

Art. 3. Se aproba constituirea cu titlu gratuit a exercitarii dreptului de acces al Telekom Romania 

Communications S.A., in zona imobilelor proprietate publica si privata a Municipiului Husi, în vederea 

instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării echipamentelor de telecomunicații, fără intervenție în 

carosabil.” 

        (5) Cap. V . Modalitatea de plata se abroga. 

        (6) Art. 7 din Cap. VI. se modifica si va avea urmatorul continut: 

 

 “Conditiile exercitarii dreptului de acces, drepturile si obligatiile partilor contractante, sunt convenite si 

opozabile acestora numai pentru terenurile proprietate publica ale Municipiului Husi.” 
 

          MUNICIPIUL HUŞI                              TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.                              

 

 

 

 

Președinte de ședință,                        Secretarul Municipiului Huși, 

Cristinel Popa                                       jr.Monica Dumitrașcu  

 


