ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCUTELNICI
HOTARAREA nr.6/2014
privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează
accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Scutelnici in vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora
modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si
masurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice "
Consiliul Local al comunei Scutelnici
Având în vedere:

expunerea de motive a primarului comunei Scutelnici înregistrată sub
nr. 352/28.01. 2014;

raportul compartimentului specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 353/28.01.2014;

raportul Comisiei de specialitate al Consiliului local Scutelnici ,
inregistrat sub numarul 354/2014;

prevederile art. 6 alin. (3) – (5) si art. 13 din Legea nr. 154 / 2012,
privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice;

prevederile art. 51 alin. (2) din OUG nr. 43/1997, republicata, privind
regimul drumurilor;

prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala,
republicat si actualizat;

prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii
lucrarilorde constructii, republicata, actualizata;

art.36, alin.(2), lit.c), art.123, din Legea nr.2l5/2001 privind
administraţia publica locala,republicata cu modificarile si completarile;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 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 aproba "Regulamentul referitor la condiţiile in care se realizeaza
accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Scutelnici in vederea
instalarii, întreţinerii, înlocuirii sau mutarii reţelelor de comunicaţii electronice sau
a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare
partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea
de retele de comunicaţii electronice", potrivit anexei nr.1 ce face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2. Domnul Chircu Sandu, primarul comunei Scutelnici prin
compartimentele de specialitate, se imputerniceste pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va asigura comunicarea
hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate.
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Presedinte de ședință
Raban Leonard

Contrasemnează - Secretar,
Popa Dumitru

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Scutelniic în
şedinţa ordinara din data de 10.02.2014, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1,
din Legea nr. 215/2001, a administraiei publice locale ,
( R2) , cu un număr de 9
voturi pentru , abţineri 1 şi voturi împotrivă 0 , din numărul total de 11 consilieri în
funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedină
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