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PROIECT                                                                                                               Avizat, 

                                                                                                                         Secretar general, 

                                                                                                               Greab Elena Cristina 

Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a 

dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei  Titesti în 

vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de 

comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 

acestora, precum și măsurile privind construirea  

                            de rețele de comunicații electronice în subteran 

 

Primarul comunei  Titesti, județul Argeș, 

Având în vedere : 

- Ghidul ANCOM pentru solicitarea aprobarea condițiilor tehnice și economice de 

acces a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la canalizația 

subterană; 

– Referatul de aprobare al Primarului Comunei Titesti înregistrat sub 

nr.5701/22.06.2022  privind necesitatea adoptării unor hotărâri ale consiliului local 

de reglementare a accesului pe proprietatea publică sau privată a Comunei Titesti a 

operatorilor de rețele de comunicații electronice; 

– Raportul Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului 

înregistrat cu nr.  5704/22.06.2022 

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Titesti ; 

 

           În conformitate cu prevederile: 

 

– art.6 alin.(3), alin.(4) și art. 13 din Legea nr. 159/2016 privind regimul 

infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii 

electronice, cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 51, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Decizia Președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 

în Comunicaţii nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru 

exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică; 

– Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

– art.7, alin. (1) – (4) din Legea nr. 53/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 

          În temeiul art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
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                                                      PROPUNE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul referitor la stabilirea condiţiilor de exercitare a 

dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei  Titesti în vederea 

construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 

electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum 

și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran, 

conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Anexa nr.2 privind lista tarifelor maxime care pot fi percepute 

pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietatea publică, 

conform Deciziei ANCOM 997/2018. care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Anexa nr.3 - Contractul privind constituirea dreptului de acces pe 

proprietatea publică sau privată a comunei Titesti , judeșul Argeș, în vederea 

construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 

electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum 

și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran. 

Art. 4. Se împuternicește Primarul Comunei Titesti , să semneze, în numele și 

pentru Comuna Titesti , Contractul de constituire a dreptului de acces pentru 

realizarea accesului pe proprietatea publica/privată a Comunei Titesti județul Argeș, 

încheiat în conditiile Legii nr. 159/2016. 

Art. 5. Prezenta hotărâre, însoțită de anexe, va fi afişată pentru aducerea la 

cunostinţa publică şi va fi comunicată Primarului Comunei  Titesti precum și 

Institutiei Prefectului -Județul Arges, în vederea exercitarii controlului de legalitate. 

 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR 

SAVU GHEORGHE 

 


