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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 

 

    HOTARÂREA NR.55 
privind modificarea Contractului privind exercitarea dreptului de acces al 

S.C."ROMTELECOM " S.A. în zona imobilelor proprietate publică şi privată a Municipiului 

Huşi , nr. 8180 din 31.03.2009 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea Contractului privind exercitarea  

dreptului de acces al S.C."ROMTELECOM " S.A. în zona imobilelor proprietate 

publică şi privată  a Municipiului Huşi, nr. 8180 din 31.03.2009; 

 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 ;   

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii 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 modificările şi completetarile ulterioare, 

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 art.36 alin.(2) lit.c)  din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală , republicata , cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata , cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         H O T A R A S T E: 
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 Art.1. Se aprobă modificarea Contractului privind exercitarea dreptului de acces al 

S.C."ROMTELECOM " S.A. în zona imobilelor proprietate publică şi privată  a Municipiului Huşi, 

nr. 8180 din 31.03.2009, după cum urmează: 

           (1) Titlul contractului se modifica şi va avea următorul conţinut : 

                   "Contract privind exercitarea dreptului de acces al Telekom România Communications  

S.A. în zona imobilelor proprietate publică a Municipiuilui Huşi".  

           (2) Se  modifică  părţile contractante după cum urmează: 

 Consiliul Local al municipiului Huşi se înlocuieşte cu "MUNICIPIUL  

HUŞI ." 

 Societatea Comercială "ROMTELECOM" S.A. se înlocuieşte cu "TELEKOM 

ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A ". 

            (3)Temeiul legal prevăzut la Cap.I alin.(3) se modifica şi va avea următorul cuprins:  

                 "Având în vedere  aplicabilitatea prevederilor referitoare la dreptul de acces pe proprietăţi 

al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în conformitate  cu Legea  nr. 159/2016 privind 

regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţie electronice, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de  comunicaţii electronice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 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 ". 

         (4) Denumirea şi conţinutul Cap.IV se modifica şi va avea următorul conţinut: 

              " IV. Exercitarea dreptului de acces 

                    Art.3. Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a exercitării dreptului de acces al Telekom 

România Communications S.A. , în zona imobilelor proprietate publică a Municipiului Huşi ". 

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

         (6) Art.7 din Cap.VI. se modifică  şi va avea următorul conţinut : 

                  "Condiţiile exercitării dreptului de acces, drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, 

sunt convenite şi opozabile acestora numai pentru  terenurile proprietate publică ale municipiului 

Huşi ". 

          Art.2. Modificările prevăzute la art.1 vor face obiectul unui act adiţional la Contractul nr. 

8180 din 31.03.2009, cu conținutul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

         Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze în numele şi pentru 

municipiul  Huşi  actul adiţional menţionat la art.2. 

          Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Huşi. 
                                                                                   HUȘI  ,  28   februarie 2019  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                    Contrasemnează, 

          Cristinel Popa                                                       Secretarul municipiului Huși  

                  jr.Monica Dumitrașcu 

 


