
R O M Â N I A                                                                                                       PROIECT 
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL DETA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                     Avizat pentru legalitate
                                                                                                                               SECRETAR 

H O T Ă R Â R E A

                         privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează
                         accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Deta în vederea instalării,
                         întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a
                         elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare
                         partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea
                           de reţele de comunicaţii electronice.”

               Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
              Având în vedere referatul nr. 2.329/2013 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, 
autorizarea  executării  lucrărilor  şi  administrarea  patrimoniului  al  Primăriei  oraşului  Deta prin  care  se 
propune aprobarea "Regulamentului  referitor la condiţiile  în care se realizează accesul pe proprietatea 
publică sau privată  a oraşului Deta în vederea instalării, întreţinerii,  înlocuirii  sau mutării  reţelelor de 
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare 
partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii 
electronice”, precum şi avizul Comisiei Urbanism şi administrarea patrimoniului ;
              În conformitate cu prevederile art.  36, alin.  (2), lit.  ”c” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 154/2012 
privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice ;
              În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

              Art.1. Se aprobă „Regulamentul referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea 
publică sau privată  a oraşului Deta în vederea instalării, întreţinerii,  înlocuirii  sau mutării  reţelelor de 
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare 
partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii 
electronice.”, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
                           -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
                           -Primarului Oraşului Deta;
                           -Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta;
                         -Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor şi adminis-
trarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta;
                           -prin afişare în oraşul Deta şi publicare pe site-ul www.detatm.ro. 

I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.

http://www.detatm.ro/









