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H O T A R A R E A  NR.9 

Din 10 Februarie 2022 

 

 

 PrivindAcordul pentru instalarea,întreținerea sau mutării rețelelor de comuinicații electronice pe raza 

UAT.Romanu a unui traseu de fibră optică aparținănd SC.Orange Romania SA.în cadrul unui proiect de 

dezvoltare a rețelei de date și voce. 

 

 Consiliul local al comuneiRomanu ,județulBrăila; 

 Avănd în vedere; 

 -Referatul de aprobare al primarului; 

 -Raportul de specialitate al compartimenului de Urbanism si amenajarea teritoriului; 

 -Adresa-cerere al HD Proiectis SRL înregistrat sub nr.457/31.01.2022 la Primaria Romanu pentru 

încheierea Contractului și instalarea traseului de fibră optică a ORAGE Romania SA; 

 In conformitate cu Legea nr.159/2016 privindRegimulinfrastructuriifizice  arețelelor de 

comunicațiielectronice,precumșistabilireaunormăsuripentrureducereacostuluiinstalăriirețelelor de 

comunicațiielectronice; 

 Avizele comisiilor de specialitate; 

 -Certificatul de Urbanism nr.78/26.05.2020 pentru instalarea traseu aerian  fibră optică(Rețea FITH) pe 

stălpii SDE Muntenia Nord SA și noi proiecții în comuna Romanu,jud.Brăila 

 Anexa nr.1 privind Contractul de acces pentru stabili relația dintre administratoruil UAT-ului și 

Operator; 

 Legea nr.159/2016 privind legea Infrastructurii Rețelelor de Comunicații completată prin Decizia 

Președintelui ANARC nr.997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea drptului de 

acces pe deasupra sau sub imobilele proprietate publică; 

 Prevederile art.554,621,755 din Codul Civil,cu modificsrile si completarile ulterioare; 

 Înbaza art.129,alin.2,lit.c,alin.6,lit.a,alin.7 ,286,alin.4,art.287,lit.b și art. 297 din OUG nr.57/2019; 

 În temeiul art.139,alin.3,lit.dși art.196 alin.1,lit.a din OUG nr,57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

                                                                H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.Se aprobăinstalarea,întreținerea sau mutării rețelelor de comuinicații electronice pe raza 

UAT.Romanu a unui traseu de fibră optică aparținănd SC.Orange Romania SA.în cadrul unui proiect de 

dezvoltare a rețelei de date și voce conform Contractului care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 

 Art.2.Tariful pentru exercitarea dreptului de acces,constituit potrivit art.1 ,nu poate depăși valoarea de 

0lei. 
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                                                                            2. 

 

  

 Art.3.Utilizarea domeniului public al com.Romanu se va face în conformitate cu prevederile legale , 

prevederile memoriului tehnic și și a Planurilor de situație anexate la przenta. 

 Art.4.Pentru orice distrugere a bunurilor vecine traseului de fibra optică,cauzate de către ORANGE 

ROMANIA SA. Sau a colaboratorilor acestora,se va acorda corecta despăgubire în conformitate cu prevederile 

legale. 

 Art.5.Durata Contractului prevăzut la art.1 este de 5 ani de la data înregistrării cu posibilitatea 

prelungirii,pe o perioadă egală cu durata inițială,prin act adițional,cu acordul prealabil al Consiliului local 

Romanu. 

 Art.6.Se împuternicește Primarul comunei Romanu să semneze Contractul prevăzut în anexă și va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei. 

 Art.7.Secretarul general al comunei va comunica prezenta Instituției Prefectului-judetul Braila,afișare pe 

pagina de Internel al comunei,la avizierul Primariei si tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 Președinte de ședintă,                                Contrasemnează, 

Chihaia Dan Lucian                                                             Secretar general, 

Zainea Criastian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din 8  Februarie 2022 

 

PrivindAcordul pentru instalarea,întreținerea sau mutării rețelelor de comuinicații electronice pe raza 

UAT.Romanu a unui traseu de fibră optică aparținănd SC.Orange Romania SA.în cadrul unui proiect de 

dezvoltare a rețelei de date și voce. 

 

 Consiliul local al comuneiRomanu ,județulBrăila; 

 Avănd în vedere; 

 -Referatul de aprobare al primarului; 

 -Raportul de specialitate al compartimenului de Urbanism si amenajarea teritoriului; 

 -Adresa-cerere al HD Proiectis SRL înregistrat sub nr.457/31.01.2022 la Primaria Romanu pentru 

încheierea Contractului și instalarea traseului de fibră optică a ORAGE Romania SA ; 

 In conformitate cu Legea nr.159/2016 privindRegimulinfrastructuriifizice  arețelelor de 

comunicațiielectronice,precumșistabilireaunormăsuripentrureducereacostuluiinstalăriirețelelor de 

comunicațiielectronice; 

-Certificatul de Urbanism nr.78/26.05.2020 pentru instalarea traseu aerian  fibră optică(Rețea FITH) pe stălpii 

SDE Muntenia Nord SA și noi proiecții în comuna Romanu,jud.Brăila 

 Anexa nr.1 privind Contractul de acces pentru stabili relația dintre administratoruil UAT-ului și 

Operator; 

 Legea nr.159/2016 privind legea Infrastructurii Rețelelor de Comunicații completată prin Decizia 

Președintelui ANARC nr.997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea drptului de 

acces pe deasupra sau sub imobilele proprietate publică; 

 Prevederile art.554,621,755 din Codul Civil,cu modificsrile si completarile ulterioare; 

 Înbaza art.129,alin.2,lit.c,alin.6,lit.a,alin.7 ,286,alin.4,art.287,lit.b și art. 297 din OUG nr.57/2019; 

 În temeiul art.139,alin.3,lit.dși art.196 alin.1,lit.a din OUG nr,57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

                                                                H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.Se aprobăinstalarea,întreținerea sau mutării rețelelor de comuinicații electronice pe raza 

UAT.Romanu a unui traseu de fibră optică aparținănd SC.Orange Romania SA.în cadrul unui proiect de 

dezvoltare a rețelei de date și voce conform Contractului care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 

 Art.2.Tariful pentru exercitarea dreptului de acces,constituit potrivit art.1 ,nu poate depăși valoarea de 

0lei. 
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                                                               2. 

 

 Art.3.Utilizarea domeniului public al com.Romanu se va face în conformitate cu prevederile legale , 

prevederile memoriului tehnic și și a Planurilor de situație anexate la przenta. 

 Art.4.Pentru orice distrugere a bunurilor vecine traseului de fibra optică,cauzate de către ORANGE 

ROMANIA SA. Sau a colaboratorilor acestora,se va acorda corecta despăgubire în conformitate cu prevederile 

legale. 

 Art.5.Durata Contractului prevăzut la art.1 este de 5 ani de la data înregistrării cu posibilitatea 

prelungirii,pe o perioadă egală cu durata inițială,prin act adițional,cu acordul prealabil al Consiliului local 

Romanu. 

 Art.6.Se împuternicește Primarul comunei Romanu să semneze Contractul prevăzut în anexă și va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei. 

 Art.7.Secretarul general al comunei va comunica prezenta Instituției Prefectului-judetul Braila,afișare pe 

pagina de Internel al comunei,la avizierul Primariei si tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

IONIȚĂ STELUȚA 


