
H O T Ă R Â R E A   NR. 32/2014
privind  aprobarea “Regulamentului  referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe

proprietatea publică sau privată a municipiului Târgu Secuiesc în vederea instalării, între ţinerii,
înlocuirii sau mutării re ţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură

necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură,
precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, jud. Covasna.
Analizând  expunerea  de  motive  al  primarului  asupra  proiectului  de  hotărâre  privind

aprobarea  “Regulamentului   referitor  la  condiţiile în care se realizează  accesul pe proprietatea
publică  sau privată  a municipiului  Târgu Secuiesc 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
construirea de reţele de comunicaţii electronice”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind Regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice, 

Respectând prevederile  Legii  nr.  52/2003 privind transparenţa decizională  în  administraţia
publică,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. 2 lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1.  – Se aprobă  “  Regulamentul  referitor  la  condiţiile  în  care  se realizează  accesul  pe
proprietatea  publică  sau  privată  a  municipiului  Târgu  Secuiesc  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 construirea de reţele de comunicaţii electronice", prezentată în anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 .  –  Se  aprobă  modelul  de  Contract  pentru  constituirea  dreptului  de  servitute  pentru
realizarea  accesului  pe  proprietatea  publică/privată  a  municipiului  Târgu  Secuiesc,  în  vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructură  necesare  susţinerii  acestora,  conform  anexei  nr.  2,   care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târgu Secuiesc şi arhitectul –şef al municipiului Târgu Secuiesc.

Târgu Secuiesc, la  17 aprilie 2014
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