
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea publică a U.A.T. 

Comuna Florica, județul Buzău,  pentru  S.C. RCS&RDS S.A.  în vederea 
instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice 

sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora 
 

  Consiliul Local al Comunei Florica, Județul Buzău  
Având în vedere : 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Florica – domnul Zaharia  

Ion,  înregistrat la nr. 19/05.01.2021 ; 
-Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.99/18.01.2021; 
-Avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Florica ; 

prevederile art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (10) si art. 12 alin. (1) din Legea nr.  159/2016  
privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si 
pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de 
comunicatii electronice; 

-prevederile art. 2 alin. (1) din Decizia  ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele 
maxime ce pot fi percepute pentru exercitarea pe, deasupra, în sau sub imobilele 
proprietate publică; 

-prevederile art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

-adresa nr. 2948/10.11.2020 a S.C. RCS&RDS S.A.  prin care solicită 
încheierea contractului de utilizare a zonei drumului de pe raza U.A.T. Comuna 
Florica, judetul Buzău în vederea construrii rețelei subterane interurbane de FO (fibra 
optica) pentru servicii de comunicații electronice, 
 În temeiul  art. 196 alin. (1) lit. “a” din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1. Se aproba constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică a 
U.A.T. Comuna Florica, județul Buzău,  pentru  S.C. RCS&RDS S.A.  în vederea 
instalarii, întretinerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a 
elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, conform contractului 
cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Tariful pentru exercitarea dreptului de acces, consituit potrivit art.1, nu 
poate depasi valoarea de zero lei. 

 Art. 3. Durata Contractul prevazut la art. 1 este de 5 (cinci)  ani de la data 
înregistrării, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, cu acordul prealabil al 
Consiliului Local al Comunei Florica. 

 Art. 4. Se împuterniceste Primarul Comunei Florica să semneze contractul  
prevazut în anexa nr. 1. 

 Art. 5. Primarul comunei Florica, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 



  

 

Art.6. Secretarul general al U.A.T. Comuna Florica va aduce la cunostință publică și va 
transmite instituțiilor interesate prevederile prezentei hotărâri.  

 

 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ 
                        Consilier local, 
                        Aldea Lenuța    
 

 

                            

                                                                        

              														                                                                             
Contrasemnează, 

                                                                             Secretar  general   delegat, 
                                                                                 Lupu Marcelica Adriana 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de  
28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 9 voturi pentru, 0 abţineri şi  0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 9 consilieri in funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 

  


