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HOTĂRÂRE  

privind încheierea cu ORANGE ROMANIA SA a unui contract de constituire a dreptului de servitute pentru 

realizarea accesului pe proprietate în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de 

comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară în data 

de 20.05.2021: 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 21/TD/5879/7276 a Orange România SA înregistrată sub nr. 2040/2021 prin care solicit 

acordul pentru intalarea unui traseu de fibră optică 

- Referatul de specialitate nr. 2370/10.03.2021 întocmit de compartimentul urbanism si amenajarea 

teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Tamaşi 

- Referatul de aprobare a al Primarului Comunei Tamaşi, Judeţul Bacău privind necesitatea şi 

oportunitatea proiectului înregistrat sub nr. 4265/2021 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tamaşi în 

conformitate cu prevederile: 

- dispoziţiile 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; 

- Decizia 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; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;  

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), art. 196alinfl) lit. “a” şi art. 200 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.l. Se aprobă încheierea cu ORANGE ROMANIA SA a unui contract de constituire a dreptului de 

servitute pentru realizarea accesului pe proprietate în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării 

rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora 

pentru dezvoltarea rețelei de date și voce, după cum urmează  

• Traseu fibră optică în zona Comunei Tamași: 21.471 ml, din care:  

- Lungime traseu aerian: 19.973 ml.  

- Lungime traseu subteran: 1.498 ml (suprafață ocupată lungime x0.4m lățime șanț=599.2mp) 

• Stâlpi proiectați: 13 bucăti, Suprafața ocupată: 13 mp.  

Art. 2. Tarifele percepute pentru accesul pe proprietatea publică a Comunei Tamași vor fi maximul 

prevazut de catre Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 

Comunicații nr. 997/2018.  

Art. 3 Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosinţa proprietăţii publice şi private a 

Comunei Tamaşi, judeţul Bacău, de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 159/2016, coroborate cu prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Tamaşi, compartimentelor de 

specialitate, Orange Romania,  Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, şi va fi adusă la cunoştinţă publică 

conform legii. 

 

                      Președinte ședință                           Contrasemnează 

     Consilier local                         Secretar general  

                       Neagu Doinița                            Miron Mădălina Dumitrica  
 

 

 

                                                                                                                             

Nr. 35 din 20.05.2021 
Total consilieri în funcție: 12 Hotărâre adoptată cu ___ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  ___  consilieri preze 

 

           



 

 

 

 


