ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 155/2021
privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a oraşului
Covasna în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de
comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare
acestora, către SC ORANGE ROMÂNIA S.A., asupra unor imobile,
situate în domeniul public al oraşului Covasna
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data
de 25.11.2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor
în functie (16).
Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Covasna, raportul
compartimentului de specialitate – Gospodărie comunală, avizul comisiilor de
specialitate pentru programe de dezvoltare economică- solcială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi
comerţ, juridice şi pentru adiministraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi, pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi avizul
de legalitate dat de secretarul general al oraşului.
Văzând Solicitarea SC ORANGE ROMÂNIA SA nr. ad.
15298/19.10.2021 cu privire la constituirea dreptului de acces pe proprietatea
publică al oraşului Covasna, în vederea executării lucrărilot de montare cablu
de fibră optică, pe baza proiectului nr. 9/2020, elaborat de SC BUSY LIGHT
SRL, precizată şi completată prin adrese ulterioare;
Luând în considerare prevederile:
- art. 1167-1179, din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
- art. 286 alin.(4), art. 287 lit. „b” din Codul Administrativ, aprobat prin OUG
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
- art.1 alin.(2) lit. a), art. 3 alin.(3), art. 4, art.12 alin.(1) şi alin. (9), 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 cu modificările și completările
ulterioare,
- art.1 alin. 2 din Decizia ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care
pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub
imobilele proprietate publică,
- art.10 alin. (1) din OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice,
modificată,
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit.
„g”, art. 196 alin. 1 lit. „a”, art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotriva” a - consilieri,
Hotărăște:
Art. 1 – (1) Se acordă, pe o perioadă de 5 ani dreptul de acces, către SC
ORANGE ROMANIA SA, pe proprietatea publică al oraşului Covasna în
vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de
reţea publică de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură
fizică necesare susţinerii acestora, adică: „Montare cablu de fibră optică între
Site ORANGE BR0012 (UAT Dalnic) şi site Orange BR0485 (UAT
Covasna)”.
(2) Suprafeţele de teren asupra cărora se exercită dreptul de acces
sunt cele cuprinse la pct. 3.4. în contractul privind constituirea dreptului de
acces pe proprietatea publică a oraşului Covasna în vederea instalării,
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice
sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi
măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.
Art. 2 - Tariful pentru exercitarea dreptului de acces, constituit potrivit celor
menționate la articolul precedent, este de zero lei, conform Deciziei ANCOM
nr. 997/2018.
Art. 3 - Se aprobă contractul cadru privind constituirea dreptului de acces pe
proprietatea publică a oraşului Covasna în vederea instalării, întreţinerii,
înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile
privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, conform anexei la
prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se împuterniceşte Primarul oraşului Covasna să semneze contractul
privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică a oraşului
Covasna în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor
publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare
susţinerii acestora, precum şi toate documentele ce vor rezulta ca efect al
prezentei hotărâri.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Primarul oraşului Covasna prin aparatul de specialitate.
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