
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
 
 

HOTARAREA nr. 24 
privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea a 

Unitatii Administrativ Teritoriala comuna Ziduri,judetul Buzau,pentru  
S.C. INVITE SYSTEMS S.R.L. in vederea ,,realizării infrastructurii de 

broadband in zonele albe NGA si racordare la reteaua de energie 
electrică existenta printr-un branșament nou” 

 
 
   Consiliul local al comunei Ziduri, judetul Buzau; 
   Avand in vedere: 

-  referatul de aprobare al Primarului comunei Ziduri inregistrat la nr 
4177/03.06.2022; 

- referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 
4178/03.06.2022; 

- avizul comisiei de specialitate inregistrata sub nr. 125/16.06.2022; 
- adresa S.C. GAUSS S.R.L nr. GSS2654/30.05.2022, împuternicita 

S.C. INVITE SYSTEMS S.R.L care solicită incheierea contractului de utilizare 
a zonei drumului comunal nr. 7 in vederea ,,realizării infrastructurii de 
broadband in zonele albe NGA si racordare la reteaua de energie electrică 
existenta printr-un branșament nou” ; 
           - prevederile art.3 alin.(3), art.6 alin.(10) si art.12 alin.(1) din 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 electronice; 

- prevederile art. 297 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ-privind stabilirea modalitatilor de exercitare a dreptului de 
proprietate publica; 

-  prevederile art. 554, 621, 755 din Codul Civil, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-  prevederile art.6 alin.(3), alin.(5) si art.13 din Legea 154/2012 
privind regimul infrastructurii retelelelor de comunicatii electronice si art.51 
alin.(2) din O.G. nr.43/1997, republicata, privind regimul drumurilor; 

-  prevederile  Deciziei  ANCOM nr.997/2018 privind tarifele maxime 
ce pot fi percepute pentru exercitarea pe, deasupra, in sau sub imobilelele 
proprietate publica; 
          - Certificatul de Urbanism emis de Consiliul Judetean Buzau nr. 
163/2022; 
  In temeiul art.129 alin.(2)lit.c),alin.(6) lit.a),alin.(7) lit.a) ,art.139 
alin.(1),alin.(3) lit.g) si art.196 alin.(1).lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 



PROPUNE: 
 
Art.1     Se aproba constituirea dreptului de acces pe proprietatea publica a 
Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Ziduri, judetul Buzau, pentru S.C. 
INVITE SYSTEMS S.R.L. in vederea ,,realizării infrastructurii de broadband 
in zonele albe NGA si racordare la reteaua de energie electrică existenta 
printr-un branșament nou”, conform contractului care face parte integranta 
din prezenta hotarare; 
Art.2    Tariful pentru exercitarea dreptului de acces, constituit potrivit art.1 
nu poate depasi valoarea de 0 lei; 
Art.3   Durata contractului prevazut la art.1 este de 5 ani de la data 
inregistrarii cu posibilitatea prelungirii, pe o perioada egala cu durata 
initiala, prin act aditional, cu acordul prealabil al Consiliului local Ziduri. 
Art.4   Se imputerniceste Primarul comunei Ziduri sa semneze contractul 
prevăzut in anexa; 
Art.5   Primarul comunei Ziduri prin intermediul compartimentelor de 
specialitate va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
Art.6  Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 
hotarari autoritatilor si institutiilor interesate, Institutiei Prefectului si 
aducerea la cunostiinta publica prin afisarea și in monitorul oficial al 
instititutiei. 
 
 

 
 

     Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Poenaru Cornel                                         Secretar general, 
                                                Racovanu Mariana 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  
16.06.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul 
administrativ nr. 57/2019, cu un număr de 12 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
totalul de 13 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi la şedinţă. 
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