
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA PĂDURENI
CONSILIUL LOCAL PĂDURENI 

HOTĂRÂREA NR 12/2021

Cu privire la aprobarea  dreptului de acces cu titlu  gratuit  a unui teren  în suprafaţă de teren de 10
mp pe  domeniul public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui ,  în vederea exploatării  pe o durată de 20
ani în cadrul proiectului  INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA BROADBAND ȘI RACORDAREA LA REȚEAUA

DE ENERGIE ELECTRICĂ EXISTENTĂ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU – JUDETUL VASLUI  pentru
operarea, întreținerea și exploatarea, unui punct local de distribuție pentru sistemul
broadband, pentru echipamente, respectiv drumul de acces, traseul de fibra optică și

alimentarea cu energie electrică (rețea și/sau canalizatie, incluzand elementele de sustinere
a acestora respectiv stalpi/turnuri/piloni) 

Având în vedere:
- Adresa  nr.  GSS  1241  din  25.01.2021  şi  înregistrată  la  Primăria  comunei  Pădureni  nr.

765/18.02. 2021 , cu privire la  acordarea dreptului de acces cu titlu gratuit la o suprafaţă de
teren de 10 mp pe domeniul public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui în vederea exploatării
pe o durată de 20 ani , în cadrul proiectului  INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA BROADBAND ȘI
RACORDAREA LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ EXISTENTĂ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU
– JUDETUL VASLUI  pentru operarea, întreținerea și exploatarea, unui punct local de
distribuție  pentru  sistemul  broadband,  pentru  echipamente,  respectiv  drumul  de
acces,  traseul  de  fibra  optică  și  alimentarea  cu  energie  electrică  (rețea  și/sau
canalizatie,  incluzand  elementele  de  sustinere  a  acestora  respectiv
stalpi/turnuri/piloni;

- Referatul de aprobare nr. 1084 /10.03.2021 a primarului comunei Pădureni prin care arată
necesitatea aprobării  dreptului  de acces a unui  teren în suprafaţă de 10 mp  pe  domeniul
public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui ,  în vederea exploatării  pe o durată de 20 ani în
cadrul proiectului  INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA BROADBAND ȘI RACORDAREA LA REȚEAUA

DE ENERGIE ELECTRICĂ EXISTENTĂ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU – JUDETUL VASLUI  ; 
- Raportul de   resort   nr.1095  /11.03.2021 din cadrul compartimentului de specialitate al 

Primăriei comunei Pădureni ;
- Proiectul de hotărâre nr. 1230 din 19.03.2021 a  primarului comunei Pădureni , judeţul Vaslui 

cu privire la acordarea dreptului de acces cu titlu gratuit la o suprafaţă de teren de 10 mp pe 
domeniul public al comunei Pădureni, judeţul Vaslui în vederea exploatării pe o durată de 20 
ani , în cadrul proiectului  INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA BROADBAND ȘI RACORDAREA LA 
REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ EXISTENTĂ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU – JUDETUL 
VASLUI; 

- Avizul favorabil cu caracter consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Pădureni,
judeţul Vaslui; 

- Prevederile  Legii   nr.  154/2012  privind  regimul  infrastructurii  retelelor  de  comunicatii
electronice  şi  art.  51  alin.(2)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  43  /1997  republicată  privind
regimul drumurilor; 

- Prevederile Legii nr. 159 /2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice ; 



   În temeiul prevederilor art. 129 alin . (2) litera “c” , art. 139 alin. (3) litera”g”  şi al 
prevederilor art. 196 alin. (1) litera”a” şi art. 349 din OUG nr 57 /2019 privind Codul 
Administrativ cu modiciările şi completările ulterioare:

Consiliul Local al Comunei Pădureni , judeţul Vaslui:

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă  dreptul de acces gratuit  de către  SC Gauss  SRL persoană juridică ,  română cu
sediul  în  Timişoara ,  calea Martirilor 1989 ,  nr.  1-3-5,  corp D,   împuternicită  de    SC  NETWORK
INNOVATION  FUTURE SRL,   prin care solicită constituirea  unui  drept de uz  şi  servitute  a unei
suprafete de teren de 10 mp pe domeniul public al comunei Pădureni  în vecinătatea clădirii – lângă
clădirea  Oficiului Poştal , Tarla  , Parcelă    în vederea exploatării  pe o durată de 20 ani în cadrul
proiectului  INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA BROADBAND ȘI RACORDAREA LA REȚEAUA DE ENERGIE

ELECTRICĂ  EXISTENTĂ  PRINTR-UN  BRANȘAMENT  NOU  –  JUDETUL  VASLUI  pentru  operarea,
întreţinerea  și  exploatarea,  unui  punct  local  de  distribuţie  pentru  sistemul  broadband,  pentru
echipamente, respectiv drumul de acces, traseul de fibra optică și alimentarea cu energie electrică
(reţea și/sau canalizatie, incluzand elementele de sustinere a acestora respectiv stalpi/turnuri/piloni. 
            Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte domnul primar al
comunei Pădureni, judeţul Vaslui.
            Art. 3  Prezenta Hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei Pădureni în
termenul prevăzut de lege.

- Instituţiei Prefectului  judeţul Vaslui, pentru verificarea legalităţii;
- Primarului comunei Pădureni;
- Firmei beneficiare.

Pădureni, 22 martie 2021

Preşedinte de şedinţă  ,                                                                                 Contrasemnează ,
          Consilier local                                                                    Secretar general  UAT  Pădureni 
MARIN CORINA-MIHAELA                                                                             Munteanu Mirela 

               

Adoptată în şedinţa din data de    22 martie 2021
Cu un număr de ...12...... voturi din numărul total de .....13.....  consilieri prezenţi în functie .

                                    


