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pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe 
proprietatea publică sau privată a comunei Rîciu în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii 
sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 
susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi 
măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice 
 
              Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
27 februarie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr.115 din  21 februarie  2014, emisă, de 
către primarul comunei Rîciu: 
              Văzând expunerea de motive nr.568/20.02.2014,  a Primarului comunei Rîciu prin care 
se propune aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe 
proprietatea publică sau privată a comunei Rîciu în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau 
mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 
susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi 
măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice; 

Având în vedere rapoartele comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism, comisiei  pentru activitati social-culturale, culte, 
invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport 
precum şi comisia juridica si de disciplina, protectie mediu si turism; 

 În baza dispoziţiilor Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice, art.52, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum şi ale art.6, alin.(1), 
(2) şi (4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art.36, alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.c), ale art.39 alin.(1), 45 şi art.115 
alin. (1) lit.b)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind condiţiile în care se realizează accesul pe 
proprietatea publică sau privată a comunei Rîciu în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau 
mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 
susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi 
măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, conform Anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Se aprobă modelul cadru al contractului de acces pentru constituirea dreptului de 
servitute în vederea realizării accesului pe proprietatea publică/privată a comunei Rîciu în 
vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a 
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora conforma anexei nr.1 la Regulament, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se imputerniceşte domnul Ioan Vasu în calitate de Primar al comunei Rîciu, în 
vederea semnării contractului de acces  pentru constuirea dreptului de  servitute în vederea 
realizării accesului pe proprietatea publică/privată a comunei Rîciu în vederea instalării, 
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora. 

Art.4.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii 
contrare. 

Art.5.Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: Primarul si Biroul financiar contabil şi 
resurse umane. 

    Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
     Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

               Biroul financiar contabil şi resurse umane; 
    -Napoca; 
    Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 

publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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