
ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E 

privind încheierea contractului de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe 

proprietate publică în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații 

electronice sau a alementelor de infrastructură necesare susținerii acestora pentru execuția 

lucrării:,, Conectare Site 4732 Arghira cu un cablu cu fibra optica” 

 
Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava;   
 Având în vedere: 
- Expunerea de motive, prezentată de  primarul comunei Preuteşti, judeţul Suceava, înregistrată cu nr.8195 
din 15.10.2015; 
- Raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru nr.313 din 9.11.2015 
-  Raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, 
cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.8290 din 7 .12.2015 
- Raportul comisiei de specialitate nr.2 pentru gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii înregistrat la 
nr.8298din 7.12.2015; 
-HCL Preutești nr.42/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015; 
-prevederile art.8, art.12 și art.13 din Legea nr.154/2012 privind regimul infrasctructurii rețelelor de 
comunicații electronice; 
În temeiul art.36 alin.(5) lit.a), art. 45 alin.3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă încheierea contractului de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului 

pe proprietate publică în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații 

electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora pentru execuția lucrării: 

 ,, Conectare Site 4732 Arghira cu un cablu cu fibra optica ”cu SC Vodafone România SA reprezentată prin 

SC Electrogoup SA pentru suprafața de 205 mp pentru o perioada de 20 de ani. 

Art.2 Se aproba modelul cadru pentru constractul  de  constituire a dreptului de servitute pentru realizarea 

accesului pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de 

comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora – conform anexei 

nr.  1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3.Pretul ce trebuie achitat  pentru accesului  pe proprietatea publica/privata  a comunei Preutești este 

de 1leu/mp/an. 



Art.4. Se împuternicește primarul comunei Preutești în vederea reprezentării Comunei Preutești pentru 
perfectarea și încheierea contractului. 
Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului -Județul Suceava, Primarului comunei 
Preutești , SC Vodafone România SA SA reprezentată prin SC Electrogoup SA, Compartimentului 
urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, Biroului financiar-contabil și achiziții publice. 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţa,                                                           
Costina Florin                                                                                               
                                                 
   

Contrasemnează :      
Secretar comună, 
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