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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
privind acordarea dreptului de acces pe drumul de exploatare situat între DJ105F și balastiera
Mârșa pentru SC Total NSA SRL
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 31 Mai 2021;

-

-

-

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Luând act de:
Referatul de aprobare nr. 13090/24.05.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Urbanism și Amenajare Teritoriu
înregistrat sub nr. 13309/26.05.2021;
Adresele nr. 1206/10.05.2021 și 1347/ 18.05.2021 transmise de SC Total NSA SRL,
înregistrate la Primăria orașului Avrig sub nr. 11738/10.05.2021, respectiv
12639/18.05.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 1 alin. (2) lit. a), art. 3 alin. (3), art. 4, art. 5, art. 12 alin. (1) 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, cu modificările
și completările ulterioare;

În temeiul, prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. a), ale art. 139
alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se acordă dreptul de acces pe drumul de exploatare situat între DJ105F și
balastiera Mârșa pentru SC Total NSA SRL, identificat conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre , 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, în calitate
de beneficiar.
(2) Dreptul de acces prevăzut la alin. (1) se acordă pentru toată perioada de existență a
echipamentelor de rețele de comunicații electronice la punctul de lucru balastieră Avrig.
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. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.5 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.

Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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