
R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂMUC 
 

HOTĂRÂREA 
Nr.42 din 26 iulie 2021 

   privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de 
exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a comunei Dămuc, judeţul 
Neamț, în vederea  instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații 

electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, a 
modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind 

construirea de rețele noi de comunicații electronice 
 

        Având în vedere Adresa S.C.GAUSS S.R.L., înregistrată cu nr.2791/11.05.2021 prin care se 
solicită aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe 
proprietatea publică/privată a comunei Dămuc, judeţul Neamț, în vederea construirii, instalării, înlocuiri 
ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare 
susținerii acestora;   
        În conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor 
de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 
rețelelor de comunicații electronice, republicată, cu completările și modificările ulterioare;  
        Observând prevederile art.1, alin.(1) din Decizia nr.997/2018 a președintelui Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, coroborate cu prevederile O.G.nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
 Văzând Referatul de aprobare al Primarului Nr.4036 din 20.07.2021 și Raportul 
Compartimentului Urbanism și Amenajarea teritoriului Nr.4037 din 20.07.2021; 

             Ținând seama de prevederile H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată, cu completările și modificările ulterioare;  
        În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), alin.(14), art.139, alin.(1), alin.(3), lit.g), 
coroborate cu prevederile art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr 57/2019 privind Codul administrativ, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂMUC 

HOTĂRĂŞTE: 
 
  Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de 

acces pe proprietatea publică/privată a comunei Dămuc, judeţul Neamț, în vederea  instalării, 
întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de 
infrastructură fizică necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor 
de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice 
, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta. 

 
 Art. 2.   Se aprobă modelul de contract de acces pe proprietatea publică/privată a 

comunei Dămuc, judeţul Neamț, pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice, conform 
Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta. 

 



Art. 3.   Se aprobă lista tarifelor percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe 
proprietatea publică/privată a comunei Dămuc, judeţul Neamț, conform Anexei nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta. 

 
 Art. 4.   Se împuternicește primarului comunei Dămuc, jud.Neamț și aparatul de 

specialitate pentru a duce la îndeplinire și a semna toate documentele cu implicație și 
contractele de acces pe proprietatea publică/privată a comunei Dămuc, judeţul Neamț, în 
vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice 
ori elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, în formă autentică, încheiate ca 
urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
           Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dămuc, jud.Neamț pentru 
ducere la îndeplinire și Instituției prefectului – Județul Neamț prin grija secretarului comunei 
Dămuc, jud.Neamț.     
 

 
 
 

 
 Președinte de ședință,                                                               AVIZAT, 
           Consilier- Voaideș Ionel                                                      pentru legalitate 
                                                                                                             Secretar general-Țepeș Mihai 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 



 
 
                                                              

 
 
 

 
 
                                                               R O M Â N I A 

JUDEȚUL NEAMȚ 
PRIMARUL COMUNEI DĂMUC 

 
REFERAT DE APROBARE 

Nr.4036 din 20.07.2021 
Privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului 

de acces pe proprietatea publică/privată a comunei Dămuc, judeţul Neamț, în vederea  
instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a 

elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, a modului de utilizare 
partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de 

rețele noi de comunicații electronice 
 

             Scopul regulamentului constă în reglementarea accesului furnizorilor, a operatorilor de 
rețele de comunicații electronice autorizați în condițiile legislației în vigoare privitoare la 
comunicațiile electronice, precum și a deținătorilor de elemente suport de infrastructură pentru 
comunicațiile electronice pe proprietatea publică și privată a Comunei Dămuc. 
 
           Obiectivele prezentului regulament sunt:  
 
1. Stabilirea procedurilor și condiţiilor tehnice privind accesul furnizorilor și operatorilor de 
rețele de comunicații electronice autorizaţi în condițiile legislației în vigoare privitoare la 
comunicațiiile electronice, pe proprietatea publică și privată a Comunei Dămuc; 
 
2. Stimularea dezvoltării de rețele subterane de comunicații electronice; 
 
3. Utilizarea partajată a tuturor capacităților disponibile de rețele subterane. 

 
       Prevederile prezentului regulament se aplică: 
 
1. Furnizorilor şi operatorilor de reţele de comunicatii electronice ; 
 
2. Entităţilor care deţin elemente de infrastructură suport pentru comunicaţii electronice 
amplasate pe proprietăţile Comunei Dămuc  (stâlpi, canale subterane, etc, cu excepțiile 
prevăzute la art.1, alin.(3) din Legea 159/2016, republicată ); 
 



3.  Instituțiilor publice, serviciilor publice și celorlalte entități din subordinea Consiliului Local 
al Comunei Dămuc care au în administrare/folosință gratuită proprietăți ale Comunei Dămuc.  
 
              Prezentul regulament se aplica în cazul solicitării dreptului de acces pe proprietăți ,pe, 
deasupra, în sau sub imobilele proprietatea Comunei Dămuc, inclusiv pe drumuri, poduri, 
galerii tehnico-edilitare, pasaje și viaducte, stâlpi și piloni, terenuri agricole, terenuri forestiere 
(excepție cele care constituie, conform legislaţiei în vigoare, fondul forestier naţional), în scopul 
instalării, întreținerii, înlocuirii și mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de 
infrastructură necesare susținerii acestora. 
 
              Faţă de cele arătate mai sus, vă solicit supunerea spre dezbatere şi aprobare următorul 
proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare 
a dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a comunei Dămuc, judeţul Neamț, în 
vederea  instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a 
elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată 
a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi de 
comunicații electronice. 
 
 

 Primar , 
                           Voaideș Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


