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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 
 

HOTĂRÂREA nr.24 
din 30.09.2013 

privind stabilirea condițiilor de acces pe proprietatea publică sau privată 
a comunei Largu în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării 

rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură 
necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor 

de infrastructură precum şi unele măsuri privind construirea de reţele de 
comunicaţii electronice 

 
 

Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 septembrie 2013, 

Având în vedere : 
 expunerea de motive a primarului comunei Largu, inițiatorul proiectului de 

hotărâre ; 
 raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei 

Largu ; 
 prevederile art.1 alin.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art.6 coroborat cu art.13, art.16, art.17 din legea nr.154/2012 

privind regimul intrastructurii rețelelor de comunicații electronice; 
 raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economică, 

buget – finanţe, administrarea domeniului public și privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, de 
apărare a ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

   În temeiul art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1 Se stabilesc condițiile de acces pe proprietatea publică sau privată a 
comunei Largu în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de 
comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 
acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi 
unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, conform 
anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotărâre; 
Art.2 Se stabilesc tarifele pentru acordarea dreptului de acces furnizorilor de 
rețele de comunicații electronice pe diferite categorii de imobile proprietate  
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publică sau privată a comunei Largu, conform anexei nr.2 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.3 Exercitarea dreptului de acces se va face numai după încheierea unui 
contract în formă autentică, între comuna Largu in calitate de titular al dreptului 
de proprietate publică/privată asupra imobilelor clădiri/terenuri si furnizorul 
rețelei de comunicații electronice autorizat, căruia i s-a eliberat un certificat de 
urbanism pentru realizarea lucrărilor prevăzute de Legea nr.154/2012 si care a 
solicitat încheierea contractului, după modelul prezentat în anexa nr.3 ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică și 
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate . 
 
 
            Președinte de ședință, 
         consilier local, Stancu Doru                      contrasemnează, 
                                                                          secretarul comunei, 
                                                                              Bordea Stelică 
 
 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Largu 
din data de 30.09.2013, cu 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
totalul celor 10 consilieri locali în funcţie prezenți . 
 
 


