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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  18 consilieri  

       

 

    HOTĂRÂREA NR.213 
privind aprobarea  dreptului de servitute către SC "ORANGE ROMÂNIA" SA 

Bucureşti  reprezentată  prin SC "ELECTROGRUP" SA pentru utilizarea 

suprafeţei de 725,60 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi în 

vederea executării lucrărilor de "Conectare site-uri BA494 şi BA 0006 cu un traseu 

de fibră optică " în judeţul Vaslui  

 

 

 Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere: 

 expunerea de  motive privind aprobarea  dreptului de servitute către SC 

"ORANGE ROMÂNIA" SA Bucureşti  reprezentată  prin  SC 

"ELECTROGRUP" SA pentru utilizarea suprafeţei de 725,60 mp teren 

aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi în vederea executării 

lucrărilor de "Conectare site-uri BA494 şi BA 0006 cu un traseu de fibră 

optică " în judeţul Vaslui; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii 

reţelelor de comunicaţii electronice,modificată şi completată ,  ale Ordonanţei de  

Urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu 

modificări şi completări, prin Legea nr.140/2012, ale Deciziei preşedintelui Autorităţii 

Naţionale  pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.997/2018 privind 

tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de  acces pe, deasupra,  

în sau sub imobilele proprietate publică,  ale Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicata şi  art.36 alin.(2) lit. c)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ; 
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 În temeiul  art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

                HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1.(1)  Se aprobă dreptul de servitute către SC "ORANGE ROMÂNIA" SA 

Bucureşti  reprezentată  prin  SC "ELECTROGRUP" SA pentru utilizarea suprafeţei de 

725,60 mp teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi în vederea executării 

lucrărilor de "Conectare site-uri BA494 şi BA 0006 cu un traseu de fibră optică " în 

judeţul Vaslui. 

             (2) Planul de amplasament  pentru servitutea menţionată la alin.(1) este prezentat  

în Anexa nr.1. 

 

           Art.2.Se aprobă Contractul privind  dreptul de servitute pentru realizarea accesului 

pe proprietate în  vederea instalării, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii 

electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora , conform 

Anexei nr.2. 

 

           Art.3.  Dreptul de servitute se instituie pentru o perioadă de 10 ani şi intră în 

vigoare la data semnării de către părţi a contractului prevăzut la art.2. 

 

 Art.4. Tariful pentru accesul la proprietatea privată a municipiului Huşi, 

menţionată la art.1 , este de 0 lei/mp/an. 

 

            Art.5. Anexele nr.1 și  nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

            Art.6. Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă  Hotărârea Consiliului Local 

al municipiului Huşi nr.215 din 28.06.2018 privind aprobarea constituirii dreptului de 

servitute către SC "ORANGE ROMÂNIA" SA Bucureşti  reprezentată  prin  SC 

"ELECTROGRUP" SA pentru utilizarea suprafeţei de 725,60 mp teren aparţinând 

domeniului privat al municipiului Huşi în vederea executării lucrărilor de "Conectare site 

5521 Huşi cu două trasee de fibră  optică" şi Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr. 222  din 31.07.2018 pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr.215 din 28.06.2018 . 

 

           Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează primarul 

municipiului Huşi. 

 

                                                                                HUŞI  ,   27  iunie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,               Contrasemnează, 

   Cristinel Popa                                                   Secretarul municipiului Huşi  

              jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


