
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

P R I M A R  
         PH nr. 29 /06.05.2021 

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

privind  acordarea dreptului de acces pe domeniul public al comunei Gioseni   , în scopul instalării   unui 
traseu de fibră optică aparținând SC Orange România SA ,  

în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce 
 

 Consiliul Local al comunei Gioseni, județul Bacău,  
       Având în vedere: 
             - referatul de aprobare nr. CL/147 din 06.05.2021 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator , prin care se 
susține necesitatea și oportunitatea acordării dreptului de acces   pe domeniul public al UAT Gioseni   , în scopul instalării pe 
raza comunei Gioseni, județul Bacău,  a unui traseu de fibră optică aparținând SC Orange România SA , în cadrul unui proiect 
de dezvoltare a rețelei de date și voce; 
 - raportul de specialitate nr. 1253 din  06.05.2021 al Compartimentului cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului    
prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 
 -  avizul  consultativ al comisiilor de specialitate a Consiliului local  Gioseni ; 
 - procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.CL/148 / 06.05.2021; 
 În baza prevederilor :  
 - art.1 alin.(2) din Decizia nr.997/2018 a Autorității Naționale pentru Administrare și  Reglementare în Comunicații 
privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele 
proprietate publică ; Legii 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 electronic, cu modificările și 
completările ulterioare; a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare;   a Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 
 Luând în considerare: 
 - adresa  SC Orange România SA nr. 21/TD/5879/15218 din 29.04.2021 însoțită de  modelul contractului de acces 
prin care se solicită acordul pentru instalarea pe raza UAT Gioseni a unui traseu de fibră optică aparținând Orange România 
SA , în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce în comuna Gioseni , județul Bacău; 
  În temeiul  art.129 alin.(1) și (2)  lit.c), alin.(6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g), precum și ale art.196 alin.(1) lit.a) , 
art.197 alin.(1) ,(2), (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare  

P R O P U N : 
 

 Art.1. (1) Se acordă, cu titlu gratuit, către SC Orange România SA , dreptul de acces pe domeniul public al comunei 

Gioseni ,  în scopul instalării  unui traseu de fibră optică  , aparținând Orange România SA , în cadrul unui proiect de 

dezvoltare a rețelei de date și voce pe raza comunei Gioseni, județul Bacău.  
          (2)  Traseul rețelei de fibră optică aflat pe  domeniul public al comunei Gioseni are următoarele caracteristici:  
- lungime traseu fibră optică aeriană: 13.308 metri; 
- Stâlpi proiectați: 15 bucăți, Suprafață ocupată: 15 mp. 
Art.2. (1)  Se aprobă modelul  Contractului de acces , prevăzut în Anexa , parte integrantă la prezenta hotărâre.  
          (2) Se împuternicește domnul Bernadin Tamaș - primarul comunei Gioseni, județul Bacău,  să semneze 

Contractul de acces prevăzut la aliniatul 1 . 
          (3) La data încetării Contractului de acces,  SC Orange România SA este obligat să predea imobilul 

proprietarului UAT Gioseni în starea inițială, ridicând instalațiile și construcțiile amplasate  pe acesta. 
          (4)  Restituirea imobilului proprietate publică , în orice modalitate s-ar efectua , se va finaliza cu un proces – 

verbal de predare – primire.  
 Art.3.      Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa 

de contencios administrativ competentă. 

               Art.4.      Primarul comunei Gioseni  și  Compartimentul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului    vor aduce la 
îndeplinire  prezenta hotărâre. 
               Art.5.      Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Bacău , primarului 
comunei , SC Orange România SA , compartimentului de specialitate precizat la art.4  și va fi adusă la cunoștința publică,în 
condițiile legii, pe site-ul :  www.primariagioseni.ro  
 
 
                INIŢIATOR                                                AVIZ DE LEGALITATE, 

              Primar,        Secretar general comună,  

  Bernadin Tamaș                               Cristina Sandu  

 
 
 
 
Red.SC/1ex 

 

http://www.primariagioseni.ro/


   

Anexa  
La PH nr. 29 /06.05.2021 

 

Comuna Gioseni        ORANGE ROMÂNIA S.A.  

Județul Bacău  

Nr......... din   .........................                                                        Nr.............din........................ 

 

 

 

Contract standard de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe 
proprietate în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de 

comunicaţii electronice 
sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora 

(„Contractul”) 

 

1. Părţile contractante 

 

Între: 

U.A.T. GIOSENI cu sediul  în comuna GIOSENI , sat Gioseni , str. Principală, nr.211, judeţ BACĂU , 
având cod unic de înregistrare fiscală nr. 17560568, reprezentată de dl. Bernadin TAMAȘ , cu funcţia 
PRIMAR , în calitate de titular al dreptului de proprietate înscris în Cartea Funciară nr. ………....... a 
comunei GIOSENI , cu nr. cadastral ……….....…., denumit(ă) în continuare „Proprietar” 

 

şi 

 

ORANGE ROMÂNIA S.A., cu sediul central în Bucureşti, B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/40/10178/1996, Codul de Înregistrare Fiscala nr. 
RO9010105, având cont deschis sub nr. RO52INGB0001000115118912 la banca ING BANK 
Bucureşti, reprezentată prin Ionut Dragos Dobrescu în calitate de Head of Infrastructure Expansion, 
conform procurii autentificate de Notar Public Mandoiu Rodica, la data de 01.07.2019, în calitate de 
furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţiile legislaţiei din domeniul 
comunicaţiilor electronice, denumit(ă) în continuare “Operator”, 

 

 

Având în vedere că:  

 

a. Proprietarul face dovada calităţii sale de titular al dreptului de proprietate/de folosinţă cu titlu 
gratuit/de închiriere/de concesiune sau de administrare asupra imobilului prin următoarele 
documente doveditoare: 

 

b. Proprietarul este de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se stabilesc condiţiile de 
exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art. 3.1. 

 

Părţile au convenit de comun acord asupra termenilor şi condiţiilor Contractului. 

 

Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, ale Codului 
Civil, precum şi ale oricăror altor acte normative care sunt incidente în materie. 

 

 



 

 

2. Definiţii  

 

2.1. Acces pe proprietate reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate 
privată/publică, în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării echipamentelor de 
telecomunicaţii sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. 

2.2. Infrastructură reprezintă construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri sau 
alte structuri aflate pe proprietate privată/publică, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor 
de comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii. 

2.3. Reţea publică de comunicaţii electronice reprezintă o reţea de comunicaţii electronice care 
este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului. 

2.4. Furnizor de reţele de comunicaţii electronice reprezintă o persoană a cărei activitate constă, în 
tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală. 

 

3. Obiectul Contractului 

 

3.1. Proprietarul constituie dreptul de acces asupra imobilului aflat în proprietatea sa situat în 
COMUNA GIOSENI , înscris în Cartea Funciară nr. .............................. a comunei GIOSENI , cu 
numărul cadastral …................................ (denumit in cele ce urmeaza “Imobilul”), în favoarea 
Operatorului, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării echipamentelor de 
telecomunicaţii sau elementelor de infrastructură ce aparţin acestuia sau partenerilor săi.  

3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile 
legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii. 

3.3. Suprafeţele de teren/construcţie asupra cărora se exercită dreptul de acces sunt următoarele: 

- Lungime traseu fibra optica aerian: 13.308 m 

  -     Stalpi proiectati : 15 bucati. Suprafata ocupata : 15 mp 

3.4.  Dreptul de acces, în înţelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber acces şi 
la facilităţile Imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute de trecere 
şi/sau dreptul de instalare a liniei subterane şi/sau aeriene de alimentare cu energie electrică, 
precum şi dreptul de a obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare, în vederea instalării, 
întreţinerii, înlocuirii sau mutării echipamentelor de telecomunicaţii sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, prevăzute la art 3.1., în conformitate cu interesele 
Operatorului. 

 

4. Obligaţiile Părţilor 

 

4.1 Proprietarul: 

4.1.1. Proprietarul va asigura Operatorului, pe toată durata prezentului contract, liberul acces la Imobil 
şi îl garantează contra evicţiunii terţilor. 

4.1.2. Să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă împiedicarea sau limitarea 
exercitării de către Operator a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului Contract; 

4.1.3. Proprietarul va preda spaţiul supus prezentului contract, în termen de cel mult 10 zile de la 
solicitarea preluarii spatiului de catre Operator. 

4.1.4. Proprietarul se obligă să nu instrăineze dreptul de servitute de acces asupra  imobilului din 
prezentul contract, altor persoane fizice sau juridice. 

4.1.5.   Proprietarul garantează că Imobilul nu constituie subiect de litigiu cu terţe persoane, precum şi 
faptul că acesta nu este grevat de sarcini, sub sancţiunea de daune interese, obligându-se să 
dea declaraţii sub semnătură privată sau autentice în acest sens, pe înreaga durata a 
contractului, oricând îi va fi solicitat de către Operator. 



4.1.6. In cazul pierderii parţiale a folosinţei Imobilului, Operatorul va avea posibilitatea de a opta 
pentru reducerea tarifului proporţional cu pierderea folosinţei suferite şi plata de daune interese 
ori pentru rezilierea contractului şi plata de daune interese pentru prejudiciul suferit. 

4.1.7. Răspunderea Proprietarului în cazurile arătate mai sus se angajează din momentul intervenţiei 
unui astfel de caz, chiar mai înainte de obţinerea oricărei hotărâri judecătoreşti în acest sens. 

4.1.8. Proprietarul se obligă să suporte toate obligaţiile care îi revin pe baza legislaţiei în domeniu. 

4.1.9.   Proprietarul este obligat să emită/prezinte factura justificativa a contravalorii dreptului de acces 
la inceputul fiecarei perioade scadente conform periodicitatii de plata. 

 

4.2. Operatorul: 

4.2.1. Operatorul va folosi Imobilul, menţinându-l în bună stare, pentru construirea si instalarea unei 
staţii releu / infrastructura de fibra optica formată din: 

• un local tehnic / echipamente de telecomunicatii; 

• un pilon necesar instalarii antenelor de telecomunicatii / suporti de antene; 

• cablurile necesare bunei funcţionări a instalaţiilor, legăturile la reţeaua de energie electrică, 
legăturile la reţeaua telefonică comutată public, precum şi cablurile care leagă localul tehnic de 
antene. 

4.2.2. Operatorul se obligă la plata tarifului şi a utilităţilor în condiţiile stipulate de prezentul contract. 

4.2.3. Operatorul va răspunde numai pentru prejudiciile cauzate prin faptă proprie. 

4.2.4. Să suporte în întregime cheltuielile legate de îndeplinirea formalităţilor necesare pentru 
înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului; 

4.2.5. Operatorul se obligă să se abţină de la orice activitate care ar putea tulbura liniştea şi 
securitatea imobilului. 

 

5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea şi încetarea Contractului 

 

5.1. Dreptul de servitute care face obiectul prezentului Contract se instituie pe toata durata de 
existenta a retelelor de telecomunicatii sau elementelor de infrastructura prevazute la art 3.3 si 
intră în vigoare la data semnării de către părţi. 

5.2. Părţile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un Act 
adiţional la prezentul Contract. 

5.3. Operatorul poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către Proprietar a unei 
notificări cu cel puţin 2 luni înainte, într-una din situaţiile următoare: 

a) utilizarea elementelor de reţea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă 
sau mai puţin performantă decât a fost prevăzut iniţial; 

b) se modifică arhitectura reţelei Operatorului, iar elementele de reţea instalate nu mai 
corespund noii arhitecturi; 

c) intervin probleme tehnice care îl afectează pe Operator; 

d) autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii Operatorului nu pot fi obţinute. 

 

 

 

6. Tarifare 

 

6.1. Părţile convin pentru un tarif lunar in cuantum de 0 (zero ) lei . 

6.2. Tariful este fix şi nerevizuibil pe toată durata derulării prezentului contract. 

6.3. Operatorul nu poate fi obligat să plătească taxele şi impozitele legale aferente Imobilului. 

 

 

 

 



7.        Restituirea Imobilului 

 

7.1. La data încetării contractului conform Art. 5, Operatorul este obligat să predea Imobilul 
Proprietarului în starea iniţială, ridicând instalaţiile şi construcţiile efectuate pe acesta. In cazul 
în care Proprietarul este de acord, Operatorul poate lăsa câştigate Proprietarului lucrările de 
îmbunătăţire aduse Imobilului sau va stabili un preţ în vederea transmiterii dreptului de 
proprietate asupra acestora. 

7.2. Restituirea Imobilului, în orice modalitate se va efectua, se va finaliza printr-un proces-verbal de 
predare-primire. 

7.3. Indiferent de momentul încetării contractului (inainte sau prin ajungerea sa la termen), părţile 
convin in mod expres ca Proprietarul nu poate invoca un drept de retenţie asupra construcţiilor 
sau instalaţiilor Operatorului, acesta putând oricând să le ridice. 

 

8. Cesiunea dreptului 

 

8.1. Operatorul poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de reţele publice 
de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor 
electronice, cu condiţia notificării Proprietarului. 

8.2. Operatorul rămâne dator faţă de Proprietar numai pentru obligaţiile născute înainte de cesiune. 
Până la notificarea cesiunii, Operatorul şi cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor 
obligaţiilor faţă de Proprietar. 

 

9. Forţa majoră 

 

9.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după 
intrarea în vigoare a contractului, care împiedica partea sau părţile să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile 
legii. 

9.2. Partea care invocă forţa majoră va înmâna celeilalte părţi certificarea emisă de autoritatea 
competentă în termen de maximum 48 h de la obţinere. 

9.3. Dacă durata confirmată a existenţei cazului de forţa majoră este mai mare de 10 zile, părţile se 
vor reuni în mod obligatoriu pentru a decide condiţiile continuării contractului sau rezilierea 
acestuia. 

9.4. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existenţei cazului de forţă majora. 

 

10. Notificări 

 

10.1. În accepţiunea Părţilor, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol. 

10.2. În cazul în care notificarea se transmite prin poştă, se va utiliza un serviciu poştal cu confirmare 
de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe formularul tipizat de 
confirmare de primire. 

10.3. În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de 
urgenţă, notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin e-mail, 
fax sau poştă. 

10.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care 
a fost expediată. 

10.5. Comunicările de rutină se pot efectua şi prin e-mail. 

10.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Părţi, necesare în derularea acestui Contract 
sunt prevăzute mai jos. În cazul modificării acestor informaţii, Partea în cauză este obligată să 
notifice cealaltă Parte cât mai curând posibil, sub sancţiunea considerării valabile a comunicării 
transmise la vechiul punct de contact. 

 



Pentru Proprietar  
 
Persoană de contact: 
 
Genoveva PATRAȘC  
 
Telefon: 0234/225.233; 0747 702 935 
 
Fax: 0234/225.233 
 
E-mail: contact@comunagioseni.ro 

Pentru Operator 
 
Persoană de contact:  
 
Ciprian FIRCAN 
 
Telefon: 0744-441.443 
 
Fax: 0234 – 581.413 
 
E-mail: ion.fircan@orange.com 

 

11. Litigii 

În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu 
decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, 
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente 
material de la sediul Operatorului. 

 

12. Clauze finale 

 

12.1. Contractul se va înscrie de către Operator în cartea funciară a imobilului asupra căruia se 
exercită dreptul de acces şi este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului 
respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.  

12.2. Răspunderea părţilor în cadrul prezentului contract, este conformă dispoziţiilor Codului Civil, 
completat de legislaţia în vigoare.  

12.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 
ulterioară încheierii sale.  

12.4. Dacă o dispoziţie contractuală se dovedeşte a fi nulă, dar nu este de natură a afecta contractul 
în întregul lui, celelalte dispoziţii contractuale rămân în vigoare. 

12.5. În caz de dispoziţii legale dispozitive, între părţi vor prevala prevederile prezentului contract. 

 

Anexe la Contract 

 

Anexa 1  -  Actul doveditor al calităţii de Proprietar asupra imobilului 

Anexa 2 - Schiţa de amplasare a elementelor de reţea de comunicaţii electronice şi a elementelor de 
infrastructură asociate acestora 

Anexa 3 – Proces verbal de incepere a lucrarilor 

Anexa 4  - Planul cadastral al imobilului 

Anexa 5  - Extrasul de Carte Funciară eliberat de ________ sub nr. ________________ 

 

Întocmit astăzi ......................... în trei (3) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si 
restul pentru formalitati. 

 

                    Proprietar 

UAT  GIOSENI  

Reprezentant legal 

PRIMAR -  Bernadin TAMAȘ  

Operator, 

SC ORANGE ROMÂNIA  

 

 
 
                                                               
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

UAT  GIOSENI  
COMPARTIMENT CADASTRU,URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  

Nr.1253/06.05.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind  acordarea dreptului de acces pe domeniul public al comunei Gioseni ,  

în scopul instalării   unui traseu de fibră optică aparținând SC Orange România SA ,  
în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce 

 
 
 

 Prin adresa SC Orange România SA nr. 21/TD/5879/15218 din 29.04.2021  se solicită acordul pentru 
instalarea pe raza UAT Gioseni a unui traseu de fibră optică aparținând Orange România SA , în cadrul unui 
proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce în comuna Gioseni , județul Bacău : Construire rețea fixă de 
telecomunicații FTTH ORANGE în localitatea Gioseni, județul Bacău. 
 Prin Certificatul de urbanism nr. 1556 din 11.06.2020 emis de Primăria comunei Gioseni , se solicită 
acordul prealabil de acces în zona drumului public administrat de  consiliului local al comunei Gioseni . 
  De asemenea, prin aceeași adresă se solicită încheierea unui contract de acces pentru instalarea fibrei 
optice pe domeniul public al comunei Gioseni , județul Bacău, însușit  prin HG nr. 588/2006 pentru modificarea și 
completarea HG nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău , precum și al municipiilor , 
orațelor și comunelor din județul Bacău ( anexa nr. 26 ) , cu modificările și completările aduse de Hotărârea 
Consiliului Local  Gioseni nr. 56/2015 privind actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al 
comunei Gioseni , județul Bacău și de   Hotărârea Consiliului Local  Gioseni nr. 64/2017 privind actualizarea  
inventarului public al comunei Gioseni, jud. Bacau.  
 Traseul rețelei de fibră optică care se va instala  pe  domeniul public al comunei Gioseni are următoarele 
caracteristici:  
 - lungime traseu fibră optică aeriană: 13.308 metri; 
 - Stâlpi proiectați: 15 bucăți, Suprafață ocupată: 15 mp. 
așa cum rezultă din documentația proiect întocmită  de SC CAMUSAT ROM – TELECOMUNICAȚII SRL Balotești 
pentru SC Orange România SA cu sediul în Bacău . 
 
  Urmare celor prezentate mai sus şi în conformitate cu: 
-  Decizia nr.997/2018 a Autorității Naționale pentru Administrare și  Reglementare în Comunicații privind tarifele 
maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate 
publică ;  
- 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 electronic, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare;   
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 
 
 Considerând necesară și oportună solicitarea SC Orange România SA cu sediul în Bacău , avizăm 

favorabil proiectul de hotărâre privind  acordarea dreptului de acces pe domeniul public al comunei  Gioseni , în 

scopul instalării   unui traseu de fibră optică aparținând SC Orange România SA , în cadrul unui proiect de 

dezvoltare a rețelei de date și voce, proiect inițiat de către primarul comunei , pentru a fi discutat și aprobat la 

ședința consiliului local din luna mai ac.  

 

Înspector superior urbanism 
 

Genoveva PATRAȘC 
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Nr.CL/147 din 06.05.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe domeniul public al comunei Gioseni ,  

în scopul instalării   unui traseu de fibră optică aparținând SC Orange România SA ,  
în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce 

 
  

 Având în vedere: 
 - adresa SC Orange România SA nr. 21/TD/5879/15218 din 29.04.2021  se solicită acordul pentru 
instalarea pe raza UAT Gioseni a unui traseu de fibră optică aparținând Orange România SA , în cadrul unui 
proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce în comuna Gioseni , județul Bacău : Construire rețea fixă de 
telecomunicații FTTH ORANGE în localitatea Gioseni, județul Bacău. 
 - modelul de contract de acces pe domeniul public al comunei ( străzile  comunale )  
 -  documentația proiect întocmită  de SC CAMUSAT ROM – TELECOMUNICAȚII SRL Balotești pentru 
SC Orange România SA cu sediul în Bacău  care atestă următoarele caracteristici ale traseului fibrei optice :  
lungime traseu fibră optică aeriană: 13.308 metri; Stâlpi proiectați: 15 bucăți, Suprafață ocupată: 15 mp. 
 -  Decizia nr.997/2018 a Autorității Naționale pentru Administrare și  Reglementare în Comunicații privind 
tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele 
proprietate publică ;  
 - 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 electronic, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare;   
 - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 
 
  Am inițiat proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe domeniul public al UAT Gioseni    
în scopul instalării   unui traseu de fibră optică aparținând SC Orange România SA , împreună cu modelul de 
contract de acces pe domeniul public , pe care vă rog să îl supuneți la dezbatere și aprobare cât mai urgent , la 
ședința consiliului local al comunei Gioseni din luna mai 2021.  
 
 
 

PRIMAR, 
 

Bernadin TAMAȘ 
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PROCES - VERBAL 

NR. CL/148  din   06.05.2021 

 

 
 Subsemnata Sandu Cristina – secretarul  general al comunei Gioseni, azi data de mai sus, am 

procedat la supunerea spre dezbatere publică a  aprobarii prin hotărarea Consiliului local a: 
 

  Proiect de hotărâre  privind acordarea dreptului de acces pe domeniul public al comunei Gioseni     
, în scopul instalării   unui traseu de fibră optică aparținând SC Orange România SA  în cadrul unui 
proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce  – ințiator primarul comunei;  
 

 Obligația este prevăzută in Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică. 
Documentația care face obiectul dezbaterii poate fi consultată la sediul Primăriei comunei Gioseni, județul Bacău, 
unde este afișată intreaga documentație, pe site-ul www.primariagioseni.ro. 
  Observațiile și propunerile cetățenilor comunei care sunt interesați se primesc zilnic de luni  până vineri 
între orele 8 – 14 la sediul Primăriei sau prin fax la nr. 0234/225233  sau e- mail: contact@comunagioseni.ro,  până 
în preziua ședinței consiliului local  din luna mai 2021. 

 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 
 
 

Secretar  general comună, 
 

 Cristina Sandu  
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