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HOTĂRÂREA  

nr. 44 din 18.06.2021 

 privind aprobarea inchirierii suprafetei de 25 mp prin inheierea unui contract de acces in 

vederea amplasarii unei centrale de fibra optica apartinad SC ORANGE ROMANIA, in 

cadrul proiectului de dezvoltare a retelei de date si voce FTTH 

 
Consiliul Local al comunei Magiresti  întrunit în şedinţă extraordinară la data de 25.06.2021; 

 

Analizând: 

  adresa nr. 2746 din 31.04.2021 formulată de  ORANGE ROMANIA  SA  

 Referatul de aprobare nr. 8966 din 18.06.2021 al primarului comunei Magiresti, 

judetul Bacau 

  raportul compartimentului de specialitate aflat in subordinea primarului comunei 

Magiresti inregistrat sub nr  4967 din 18.06.2021 

  avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Magiresti 

 

In baza  prevederilor: 

  Legii 169/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 

electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 

instalării reţelelor de comunicaţii electronice 

 In conformitate cu prevederile art. 858 - art. 875 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul Civil, republicat 

 Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  

 Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), lit. 

g), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE  
  

Art. 1. Se aprobă  folosirea suprafetei de 25 mp, teren proprietate publica a comunei 

Magiresti de către furnizorul  de reţea de comunicaţii electronice, in vederea amplasarii unei 

centrale de fibra optica apartinad SC ORANGE ROMANIA, in cadrul proiectului de 

dezvoltare a retelei de date si voce FTTH. Furnizorul de reţea de comunicaţii electronice, va 

achita preţul reprezentând contravaloarea folosirii terenului ocupat, conform hotararii 

Consiliului local Magiresti privind aprobarea impozitelor si taxelor  locale, taxelor de 

inchiriere si tarifelor pentru anul 2021 pe raza comunei Magiresti. 

            Art.2. Preţul prevăzut în prezenta hotărâre, se va stabili şi se va achita în baza unui 

contracted acces încheiat  între comuna Magiresti în calitate de titular al dreptului de 

proprietate publică  şi   ORANGE SA. 



  Art.3. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, intervin schimbări care 

conduc la modificarea preţului datorat sau a lungimii de reţea, părţile vor proceda la 

actualizarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale în formă autentică la 

contractele iniţiale. 

  Art.4. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, întreţinerea, utilizarea, 

înlocuirea sau mutarea oricăror elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv 

suporturile şi celelalte componente necesare susţinerii acestora, precum şi a punctelor 

terminale utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, se sancţionează 

conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii şi a celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate în materie.  

  Art.5. Se imputerniceste primarul comunei Magiresti sa semneaze in numele si pentru 

Consiliul local al comunei Magiresti contractul privind constituirea dreptului de acces pe 

proprietatea publica  in vederea amplasarii unei centrale de fibra optica apartinad SC 

ORANGE ROMANIA, in cadrul proiectului de dezvoltare a retelei de date si voce FTTH. 

Art.6 Prin grija secretarului comunei, hotararea va fi comunicata: 

 Institutiei Prefectului- Judetul Bacau, 

 Primarului comunei Magirestii, 

 Biroului financiar, contabilitate 

Si va  fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii . 

  
   

Preşedinte de şedinţă                                        

         consilier                                                                                  contrasemnează 

  Craciun Marian                                                                 secretar general comuna Magiresti 

                                                                                                 Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 
  Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri de cei  13 consilieri locali 

prezenţi  

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 42 /25.06.2021  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  
 

1  2  3  
 

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu 

majoritate  simplă  absolută  

calificată2 

25/06/2021   

 

Comunicarea către primar2) 25.06.2021   
 

Comunicarea către prefectul judeţului3) 28.06.2021   
 

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 28.06.2021   
 

Comunicarea, numai în cazul celei cu 

caracter individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . 

. . . . ./. . . . . . . . . . 

  

 

Hotărârea devine obligatorie6) sau 

produce efecte juridice7), după caz 

28.06.2021   
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