
 
 
 
 

ROMÂNIA 
   JUDEłUL COVASNA 

     COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR.  7/2016 

 
privind aprobarea încheierii unui contract de acces şi utilizarea a unei 

suprafeŃe din clădirea fostului sediu CAP, din satul Tamaşfalău nr. 21/A, 

proprietatea privată a comunei Zăbala, de către S.C. Telekom Romania 

Communications S.A. pentru amplasarea echipamentelor de telecomunicaŃii 

electronice 

 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃă ordinară din data de 

28 ianuarie 2016, 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive privind aprobarea încheierii 

unui contract de acces şi utilizarea a unei suprafeŃe din clădirea fostului CAP din satul Tamaşfalău nr. 

21/A, proprietatea privată a comunei Zăbala, de către S.C. Telekom Romania Communications 

S.A. pentru amplasarea echipamentelor de telecomunicaŃii electronice, întocmit şi iniŃiat de 

către viceprimarul comunei Zăbala, 

Având în vedere avizul favorabil a compartimentului de specialitate şi al secretarei 

comunei cu privire la proiectul de hotărâre, întocmit şi iniŃiat de către primarul comunei Zăbala, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reŃelelor de 

comunicaŃii electronice, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. „b” şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosinŃa proprietăŃii private a 

comunei Zăbala, în suprafaŃă de 1 mp, din clădirea fostului CAP din satul Tamaşfalău nr. 21/A, 

de către S.C. Telekom Romania Communications S.A. pentru amplasarea echipamentelor de 

telecomunicaŃii electronice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Furnizorul S.C. Telekom Romania Communications S.A. va achita un preŃ 

rezonabil, reprezentând contravaloarea dreptului de folosinŃă asupra terenului ocupat cu 

echipamentelor de telecomunicaŃii electronice, de 50 lei/mp/an. 

Art. 3. Se aprobă modelul cadru pentru Contract de acces şi utilizarea a unei suprafeŃe 

pentru realizarea accesului pe proprietatea privată în vederea instalării, întreŃinerii, înlocuirii sau 

mutării echipamentelor de telecomunicaŃii electronice conform anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează viceprimarul 

comunei Zăbala. 

 

Zăbala, la 28 ianuarie 2016 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                        BENEDEK JÓZSEF 
 
           CONTRASEMNEAZĂ 
         SECRETAR 
             COSNEAN ILEANA   

 


