
 

   

 

 

 

H O T Ă R Â R E A Nr.  26 
privind stabilirea dreptului de acces la suprafața de 10 mp, teren proprietatea publică a 
comunei Ivești, județul Vaslui, pentru S.C. NETWORK INNOVATION FUTURE SRL,  în scopul 
amplasării unui container cu echipamente, operării, întreținerii și exploatării unui punct 
local de distribuție pentru sistemul broadband 

 
         Având în vedere : 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti cu privire la proiectul de 

hotărîre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi raportul compartimentului 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti ; 

 - cererea Societății Comerciale S.C. NETWORK INNOVATION FUTURE SRL,  prin 

împuternicit S.C. GAUSS. S.R.L. cu sediul în Timișoara, Calea Martirilor 1989, nr. 1-3-5, corp 

D, înregistrată sub nr. 3168/14.07.2021,  prin care solicită stabilirea dreptului de acces pe 

un teren  de 10 mp, care aparține domeniului public al comunei Ivești, în vederea 

exploatării pe o durată de 20 de ani, pentru operarea, întreținerea, exploatarea, unui punct 

local de distribuție pentru sistemul broadband, pentru echipamente, traseul de fibră optică 

și alimentarea cu energie electrică; 

În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 19/28.06.2021 privind aprobarea 

Regulamentului pentru stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea 
publică și privată a comunei Ivești, județul Vaslui în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii 
sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare 
susținerii acestora; 

-  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, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile Deciziei Autorității 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  ;  
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  În temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.”c”, alin.(14), art.139, alin.(3), lit. ”g” și ale 

prevederilor art.196, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
  Art.1. (1) Se stabilește dreptul de acces la suprafața de 10 mp, teren proprietatea 

publică a comunei Ivești, județul Vaslui, pentru S.C. NETWORK INNOVATION FUTURE SRL,  

în scopul amplasării unui container cu echipamente, pentru operarea, întreținerea, 

exploatarea unui punct local de distribuție pentru sistemul broadband, traseul de fibră 

optică și alimentarea cu energie electrică. 

(2) Amplasamentul terenului menționat la alin.1 este prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de acces pentru terenul menționat la art.1 se stabilește pentru o 

perioadă de 20 de ani, calculată de la data încheierii contractului de acces. 

Art.3. Se împuternicește primarul comunei  Ivești, județul Vaslui să semneze 

contractului de acces pe proprietatea publică a comunei Ivești, judeţul Vaslui, menționată la 

art.1,  cu respectarea prevderilor Hotărârii Consiliului Local nr. 19/28.06.2021 privind 

aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe 

proprietatea publică și privată a comunei Ivești, județul Vaslui în scopul instalării, 

întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de 

infrastructură necesare susținerii acestora. 

           Art.4. Secretarul general comunei Ivești va publica hotărâre pe site-ul  

www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești, S.C. GAUSS. 

S.R.L. Timișoara și Instituției   Pefectului-județul Vaslui. 

 
                                                                                                                    IVEŞTI,  23 iulie 2021 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
TUDOSĂ GHEORGHE 

 
 
 
               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                                     SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI IVESTI 
                                                                                                                                                             BEJAN MIRCEA 
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