ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Hotărârea nr. 77 /2018
privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării prevederilor Regulamentului de acces,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr. 23/28.02.2014
Consiliul local al comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 31 octombrie 2018 ,
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/144/18.10.2018 şi Raportul
compartimentului de specialitate nr. 7 /145/18.10.2018;
-art. 13 alin.4 din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice, preluate în art. 12 alin.4 din Legea nr. 159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri
pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice;
-Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr. 23/28.02.2014 de aprobare a Regulamentului
privind aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a
comunei Gălăuțaș 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;
-Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001 privind inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Gălăuțaș, modificată prin H.G. nr. 1381/2007;
-Contractul de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public Tamara Vasilache
sub nr. 2303/19.12.2017, a imobilului situat în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, Complex de
deservire, cu destinația de centru multifuncțional, încheiat între Consumcoop Federalcoop
Harghita Miercurea Ciuc, în calitate de vânzător și Comuna Gălăuțaș, în calitate de cumpărător, în
urma adoptării Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 90/29.11.2017 privind
aprobarea cumpărării imobilului-clădire Complex de deservire din centrul comunei Gălăuțaș, Sat
Gălăuțaș nr. 2, proprietatea Consumcoop Federalcoop Harghita Societate Cooperativă de gr. II, în
vederea amenajării unui Centru multifuncțional (arhivă u.a.t. Gălăuțaș și spații prestări servici,
spații comerciale);
Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
-solicitarea Telekom Romania Communications S.A. nr. 5297/19.12.2017, si adresele de
revenire nr. 1337/03.04.2018 și nr. 2515/03.07.2018 privind cererea de acordare a accesului prin
semnarea unui contract de drept de acces, ce va avea ca obiect păstrarea echipamentelor de
telecomunicatii deja instalate în spatiul cu suprafata de 30 mp situat in imobilul din localitatea
Gălăuțaș, judetul Harghita,
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
Gălăuțaș,respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.9/82/26.10.2018, comisia de specialitate
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia
mediului nr. 9/81/26.10.2018, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 9/80/26.10.2018,
In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit.b și c, alin. 5 lit a, lit b), art. 45 şi art. 115, lit.
b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă modelul contractului referitor la dreptul de acces, între Comuna Gălăuțaș,
pe de o parte și Telekom România Communications SA, pe de altă parte, conform anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă completarea art. 4 alin. 3 din Regulamentul privind aprobarea condiţiilor
în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Gălăuțaș 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, anexa
la HCL nr. 23/2014, cu alin. (3^1) și va avea următorul cuprins:
(3^1) Tarif datorat de detinătorii de rețele de comunicații electronice pentru
exercitarea dreptului de acces în imobile proprietatea publică sau privată a comunei:
-1 euro/mp/lună.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,
primarului comunei Gălăuțaș, ANCOM, Telekom România Communication SA şi va fi adusă la
cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe pagina de internet a instituţiei.
Art.4.Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează dna Olariu Steluța-LuminițaConsilier compartiment impozite și taxe, urbanism.
Gălăuțaș, la 31 octombrie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Kovacs Iosif

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

